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ABSTRACT

The purpose of this research was to determine the influence of Work Stres,
Social Support and Motivation on Job Satisfaction in the employees PT Bank X Area
Bogor. Independent variables in this research were Work Stress and Social
Support.where as dependent variable were Motivation and Job Satisfaction .
There were 130 employees including Marketing Officer,Teller, and
Customer Service non outsorcing used as samples The analyst tool that used by
researcher is SEM.
The result show that Work Stress had a negative significant effect on
Motivation, Motivation had a significant effect on Job Satisfaction, Social Support
had a significant effect on the Job Satisfaction, andSocial Support significantly effect
Motivation the most with estimation value of 0,074, whereas Social Support whereas
did not affect Motivation, and it also showed that Work Stress significantly effect Job
Satisfaction the most with the estimation value of -0.217, whereas Work Stress did not
affect Job Satisfaction. Based on this research, it is suggested to management of PT
Bank X Area Bogor to appreciate the work of it is employees so that they feel better
and also notice for a family of employees to support their work in the office so that
they are comfortable in working.
Keywords : Work Stres, Social Support, Motivation , Job Satisfaction
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Penelitian
Karyawan merupakan salah satu sumber daya penting dalam kehidupan

perusahaan. Meskipun memiliki sarana dan prasarana yang baik, namun jika
perusahaan tidak memiliki karyawan yang memiliki kompetensi maka akan sulit bagi
perusahaan untuk bersaing.
Peran karyawan dalam sebuah perusahaan merupakan faktor yang sangat vital
untuk mencapai dan menjalankan fungsi serta tujuan dari perusahaan. Karyawan
selalu berperan aktif dalam mewujudkan tujuan organisasi, akan tetapi karyawan juga
memiliki pikiran, perasaan, dan keinginan yang mempengaruhi sikap-sikapnya
terhadap pekerjaannya. Sikap ini akan menentukan prestasi kerja, dedikasi, dan
kecintaannya dalam pekerjaannya.
Karyawan yang berkualitas tentu akan memberikan dampak positifbagi setiap
perusahaan, baik itu perusahaan milik negara maupun perusahaanswasta, terutama
untuk perusahan-perusahaan yang bergerak di bidang perbankan.Dikatakan demikian
karena pentingnya memiliki kualitas sumber daya manusiayang baik dalam dunia
perbankan adalah pertama, karena semakin meningkatnyakebutuhan masyarakat akan
perbankan. Ini tentu akan membuat masyarakatmemilih bank dengan pelayanan
terbaik dan dapat dipercaya. Kedua, tingginyapersaingan antar bank itu sendiri.
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Apabila perusahaan telah memberikanpelayanan yang baik kepada nasabah mereka,
maka selain dapat membangun citrayang baik bagi perusahaannya, juga semakin
meningkatkan eksistensi perusahaanmereka, dan tentu saja ini akan memperoleh laba
yang diharapkan dapat tercapai(Muliana, 2012).
PT Bank Xadalah bank yang berkantor pusat diJakarta. Bank ini merupakan
salah satu anggota dari bank Buku 4 atau memiliki modal diatas 30 triliun.Bank X
merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia, baik dalam segi pemberi pinjaman
maupun penyimpanan dana pihak ketiga. Dasar darikegiatan perbankan adalah
kepercayaan, tanpa adanya kepercayaan darimasyarakat terhadap perbankan dan juga
sebaliknya maka kegiatan perbankantidak akan dapat berjalan dengan baik.
Kepuasan kerja(Howel dan Dipboye, 1986) adalah hasil keseluruhan dari
derajat rasa suka atau tidak sukanya tenaga kerja terhadap berbagai aspek dari
pekerjaannya. Kepuasan kerja juga dapat mencerminkan sikap tenaga kerja terhadap
pekerjaannya. (Munandar, 2014).
Seorang karyawan yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi, ia akan
berperilaku positif terhadap pekerjaannya.Kepuasan kerja yang tinggi merupakan
tanda bahwa organisasi dikelola dengan baik dan merupakan hasil manajemen
perilaku yang efektif (Davis, Keith dan John W. Newstrom, 1996). Sebaliknya,
seorang karyawan yang tidak puas terhadap pekerjaannya akan berperilaku negatif
terhadap pekerjaan itu sendiri. Contoh perilaku negatif sebagai bentuk rendahnya
kepuasan kerja adalah munculnya pemogokan liar, pelambanan kerja, kemangkiran,
dan turnover yang tinggi (Davis, Keith dan John W. Newstrom, 1996).
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Luthan (1997) menyatakan ada lima faktor yang mempengaruhi kepuasan
kerja yaitu: pengasilan, rekan kerja, kesempatan berkembang, pekerjaan itu sendiri,
serta supervisor. Rutinitas menjalankan kegiatan yang serupa dalam waktu yang
cukup panjang dapat menurunkan motivasi kerja karyawan sehingga akan berujung
merosotnya produktivitas yang dihasilkan. Salah satu upaya manajemen untuk
membangkitkan kembali motivasi kerja karyawan yaitu dengan cara merancang ulang
pekerjaan atau job redesign, serta membuat tugas-tugas lebih menarik disertai
pemberian imbalan (McKenna, 2001). Imbalan tidak hanya berupa imbalan ekstrinsik
yang berhubungan dengan motivasi kerja misalnya bonus, komisi, pembagian laba,
melainkan juga hal-hal yang berkaitan dengan imbalan intrinsik atau imbalan non
finansial yang dapat memuaskan kerja karyawan, misalnya kesempatan untuk
mengembangkan karier, pemberian tanggung jawab, pengakuan atas prestasi
(McKenna, 2001). Individu dengan kepuasan kerja yang tinggi diharapkan akan
mengeluarkan seluruh kemampuan dan energi yang dimiliki untuk menyelesaikan
pekerjaan, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang optimal bagi perusahaan.
Bank X merupakan salah satu bank yang terus berusaha untuk meningkatkan
kepuasan kerja karyawannya agar kinerja karyawan yang mereka berikan pada
nasabah meningkat. Menurut Parasuraman, Zethaml, dan Berry (1985) bahwa salah
satu strategi yang dapat menunjang keberhasilan bisnis dalam sektor perbankan
adalah berusaha menawarkan kualitas jasa dengan kualitas pelayanan tinggi yang
nampak dalam kinerja atau performa dari layanan yang ada, seperti dengan
memberikan rangsangan balas jasa yang menarik dan menguntungkan.
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Indikator yang menyebabkan Kepuasan kerja dalam penelitian ini
adalahStress kerja, Motivasi, dan Dukungan sosial.

Stress kerja

muncul saat

karyawan tidak mampu memenuhi apa yang menjadi tuntutan-tuntutan pekerjaan.
Ketidakjelasan apa yang menjadi tanggung jawab pekerjaan, kekurangan waktu untuk
menyelesaikan tugas, tidak ada dukungan fasilitas untuk menjalankan pekerjaan,
tugas-tugas pekerjaan yang saling bertentangan, merupakan pemicu stress
(Munandar, 2014).
Stress kerja dipandang sebagai kondisi negatif. Namun stress dalam tingkatan
tertentu, dapat memicu kinerja karyawan menjadi lebih baik karena stress muncul
akibat dari tekanan-tekanan baik dari atasan, maupun persaingan dilingkungan kerja.
Karena stress dalam tingkatan tertentu dapat memicu karyawan untuk menciptakan
gagasan- gagasan yang inovatif untuk menyelesaikan masalah. Tekanan-tekanan
tersebut dapat memberikan motivasi kepada karyawan yang akan “memaksa”
karyawan tersebut untuk melakukan suatu tugas dengan baik demi mencapai tujuan
perusahaan. Stress yang dialami oleh karyawan akan mempengaruhi motivasi kerja
yang dihasilkannya, karena karyawan tidak bisa bekerja dengan efisien. Kinerja
perusahaan secara keseluruhan pada akhirnya akan

berpengaruh (Veitzhal dan

Deddy, 2009).
Stress kerja perusahaan perlu mendapat perhatian yangserius dari pihak
manajemen perusahaan terutama divisi Human Resource andDevelopment (HRD),
karena akan berakibat negatif pada perusahaan jika tidaksegera ditangani. Stress yang
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tinggi (Nilvia, 2002) berbahaya bagiperusahaan dan hal tersebut mengurangi efisiensi
dan produktivitas organisasi (Dhania, 2010).
Dukungan sosial merupakan dukungan yang diterima seseorang baik secara
langsung maupun tidak langsung yang dapat membuatnya merasa dihargai dan
memberikan efek positif bagi individu yang menerimanya. Menurut Lobburi et al.
(2012) dukungan sosial dan dukungan organisasi dapat mempengaruhi kepuasan
kerja dan hasil pekerjaan Dukungan yang diterima akan memacu kinerja karyawan
untuk menjadi lebih baik (Kharismawati, 2016),. Yuliasia dkk (2012) berpendapat
bahwa dukungan sosial dapat digunakan untuk meningkatkan kepuasan kerja dan
motivasi pekerja.
Selain memiliki dukungan sosial yang kuat, perusahaan juga harus memiliki
pemimpin yang mampu membawa perusahaan mencapai tujuan. Dampak dari
pengaruh seorang pemimpin terhadap para anggotanya tersebut dapat bersifat positif
yang mampu meningkatkan kinerja maupun motivasi karyawannya. Proses dalam
interaksi tersebut, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memahami
karakteristik daripada bawahannya. Pemahaman akan tugas-tugas yang diemban, dan
pemahaman karakteristik para bawahannya, maka seorang pemimpin akan dapat
memberikan bimbingan, dorongan, serta motivasi kepada seluruh anggotanya untuk
mencapai tujuan.
Penelitian Chen (2004) menyatakan bahwa dukungan tinggi yang ditunjukkan
oleh pimpinan perusahaan mampu memberikan motivasi yang tinggi dari karyawan
untuk bekerja lebih baik dan mencapai target. Penelitian Chen (2004) menunjukkan
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bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan kerja
dan motivasi karyawan. Permasalahan yang terjadi pada Bank X adalah pimpinan
kurang memberikan penghargaan terhadap karyawan yang berprestasi maupun tidak
berprestasi sehingga hal ini secara tidak langsung akan mengurangi motivasi
karyawan dalam bekerja.
Stres kerja dipandang sebagai salah satu masalah psikososial yang ada di
tempat kerja (Girdano, 2005). Hingga saat ini, stres kerja masih menjadi
permasalahan yang utama(Rafferty dan Griffin, 2004) dan aktual bagi perusahaan
modern (Safaria, 2011). Stres kerja tentunya dialami oleh karyawan dan hanya
berkaitan dengan kejadian dan kondisi di lingkungan kerja (Rollinson, 2005). Stres
kerja biasanya muncul sebagai bentuk reaksi emosional dan fisik terhadap tuntutan
dari dalam ataupun dari luar organisasi (Greenberg & Baron, 2003).
Penelitian yang dilakukan Putri (2011) bentuk stress kerja yang terjadi di
organisasi dalam hal ini bank, meliputi beban pekerjaan yang berat, besarnya tekanan
yang ditimbulkan oleh atasan kepada bawahan, tenggang waktu yang diberikan oleh
atasan dalam menyelesaikan pekerjaan, perselisihan antar karyawan, dan kesempatan
pengembangan karier,sedangkan permasalahan yang menjadi sumber stres yang
paling berpengaruh di Bank X adalah keterdesakan waktu dalam menyelesaikan
tugas, beban kerja yang berat,dan pekerjaan yang monoton.
Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena menurut Sultan dkk (2014)
menyatakan bahwa, pegawai perbankan rentan mengalami stres kerja yang
disebabkan tingginya kompetisi dan adanya tuntutan untuk memberikan layanan yang
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terbaik. Penelitian lainnya juga menemukan bahwa karyawan bank publik mengalami
stres kerja yang lebih berat (Rao dan Borkar, 2012). Sejalan dengan itu, Ketua
Pembina Yayasan lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Zumriton K. Soesilo
menilai bahwa stres karyawan jasa keuangan perbankan cukup berat (Harian Digital
Tempo, edisi 3 Juni 2014).Penilaian itu diperoleh berdasarkan riset yang dilakukan
oleh YLKI. Berdasarkan riset tersebut, diperoleh data bahwa target nasabah yang
diterapkan bank terbilang berat hingga menyebabkan kondisi sikut menyikut di antara
sesama bank untuk mendapatkan nasabah. Kompetisi yang sengit antar bank tidak
lepas dari banyaknya jumlah perusahaan perbankan di Indonesia.Peneliti juga tertarik
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan Bank X area
Bogor dan sekitarnya. Kepuasan kerja dapat disebabkan karena motivasi yang
dipengaruhi oleh adanya dukungan sosial. Jika karyawan menganggap bahwa
motivasi muncul akibat adanya dukungan sosial yang diterima, tentu akan timbul
motivasi yang berdampak pada kepuasan kerja karyawan. Mengacu pada hal tersebut
peneliti ingin mengembangkan lebih lanjut apakah stress kerja, dukungan sosial, dan
motivasi, mempengaruhi kepuasan kerja pada Bank X Area Bogor dan Sekitarnya.
1.2

Ruang Lingkup
Ruang lingkup dari objek penelitian ini berfokus pada permasalahan yang

ingin diteliti, sehingga peneliti fokus kepada permasalahan yang akan diteliti dengan
menetapkan batasan dalam penelitian sebagai berikut :
1. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Stres kerja merupakan
indikasi

yang

menunjukkan

ketidakseimbangan

keinginan

dan
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kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya dalam berbagai
tuntutan terhadap dirinya (Fincham dan Rhodes,1987). Dukungan sosial
merupakan bantuan yang berasal dari orang lain seperti teman, keluarga,
rekan kerja dan orang terdekat lainnya (Dimatteo,1991). Dan Motivasi
merupakan kesediaan untuk mengeluarkan tingkat daya yang tinggi untuk
tujuan organisasi (Robbins, 2002). Variabel independen tersebut tersebut
mempengaruhi dependen, yaituKepuasan kerja merupakan bentuk rasa
suka atau tidak sukanya karyawan terhadap berbagai aspek dari
pekerjaannya (Howell dan Dipboye, 1986 ; Munandar, 2014).
2. Sakit kepala dan migraine, munculnya permasalahan dalam keluarga,
peningkatan emosi merupakan bentuk dari stress yang dialami oleh
karyawan Bank X. Sehingga peneliti ingin melakukan analisis terhadap
objek diatas dan mengkaitkannya dengan variabel-variabel yang peneliti
miliki.
3. Objek penelitian yang akan dibahas adalah karyawan tetap Bank X area
Bogor dan sekitarnyayang telah bekerja minimal selama dua tahun.
Karena diharapkan karyawan telah beradaptasi dengan budaya perusahaan
dan dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan profesi karyawan.
1.3

Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :
1. Apakah stress kerja memiliki pengaruh negatif terhadap motivasi
karyawan?
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2. Apakah dukungan sosial kerja memiliki pengaruh positif terhadap
motivasi karyawan?
3. Apakah motivasi kerja memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja
karyawan?
4. Apakah stress kerja memiliki pengaruh negatif terhadap kepuasan kerja
karyawan?
5. Apakah dukungan sosial kerja memiliki pengaruh positif terhadap
kepuasan kerja karyawan?
1.4

Maksud dan Tujuan Penelitian
Tujuan diadakan penelitian ini adalah:
1. Mengetahui

apakah

stress

kerja

karyawan

memiliki

pengaruh

negatifterhadap terhadap motivasi karyawan.
2. Mengetahui apakah dukungan sosial memiliki pengaruh positif terhadap
motivasi karyawan.
3. Mengetahui apakah motivasi memiliki pengaruhpositif terhadap kepuasan
kerja karyawan.
4. Mengetahui apakah stress kerja memiliki pengaruh negatif terhadap
kepuasan kerja karyawan.
5. Mengetahui apakah dukungan sosial memiliki pengaruh positif terhadap
kepuasan kerja karyawan.
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1.5

Manfaat Penelitian
1. Manfaat akademik
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu
Manajemen Sumber Daya Manusia khusunya mengenai kepuasan kerja
karyawan. Apakah ada pengaruh dari stress kerja, dukungan sosial, dan
motivasi terhadap kepuasan kerja karyawan. Penelitian ini juga dapat
digunakan sebagai perluasan penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang
kepuasan kerja.
2. Manfaat praktisi
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan yang
berguna bagi organisasi untuk mengembangkan strategi manajemen
sumber daya manusia. Menjadi salah satu acuan dalam mengembangkan
praktek meningkatkan kepuasan kerja karyawan.Sehingga organisasi dapat
menentukan strategi yang sesuai untuk mengatasi permasalahan sumber
daya manusia.

1.6

Sistematika Penulisan
Secara umum, sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari:
BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang pemilihan topik kepuasan kerja karyawan,
ruang lingkup penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian dan sistematika penelitian.

Indonesia Banking School
10

Pengaruh Stress Kerja..., Ceysa Atrilya, Ma.-IBS, 2016

BAB II LANDASAN TEORI
Bab ini terdiri dari pemaparan teori-teori yang terakait dengan stress kerja,
dukungan sosial, motivasi dan kepuasan kerja karyawan.Pengembangan
kerangka pemikiran, hubungan antar variabel penelitian dan

hipotesis

penelitian.
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi pemaparan mengenai objek penelitiankaryawan Bank X Cabang
Bogor.Populasi dan sampel penelitian, jenis data, metode pengumpulan data,
operasionalisasi variabel, model penelitian teknik pengolahan data, dan teknik
pengujian hipotesis.
BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH

Bab ini berisi tentang analisa data yang diperoleh peneliti dari angket yang
telah disebarkan kepada responden sebagai sumber data primer. Data
penelitian ini adalah hasil dari kuesioner yang disebarkan kepada
130responden.Adapun data lain diperoleh melalui pengamatan atau observasi,
dan studi pustaka yang digunakan peneliti sebagai data sekunder atau
penunjang guna melengkapi dan memperluas data utama.

Indonesia Banking School
11

Pengaruh Stress Kerja..., Ceysa Atrilya, Ma.-IBS, 2016

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1

Tinjauan Pustaka

2.1.1

Manajemen Sumber Daya Manusia
Pengertian Manajemen secara umum yaitu, Manajemen adalah suatu proses

yang terdiri dari rangkaian kegiatan, seperti perencanaan, pengorganisasian,
pergerakan, dan pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan
dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya
manausia dan sumber daya lainnya.
Menurut Mondy (2008), Manajemen Sumber Daya Manusia adalah
pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi yang
efektif.
Manajemen

sumber

daya

manusia

merupakan

pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan

suatu

perencanaan

pengawasan terhadap

pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintergrasian, pemeliharaan dan
pemisahan tenga kerja dalam ragka mencapai tujuan organisasi (Mangkunegara,
2002).
Pengertian manajemen sumber daya manusia yakni ilmu dan seni mengatur
hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya
tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat (Hasibuan, 2006).
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Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Manajemen
Sumber Daya Manusia adalah pengembangan dan pemanfaatan manusia guna untuk
membuat tujuan suatu pekerjaan di perusahaan maupun badan/instansis secara
optimal.
2.1.2

Stres kerja
Masalah Stres kerja di dalam organisasi menjadi gejala yangpenting diamati

sejak mulai timbulnya tuntutan untuk lebih efisiensi di dalampekerjaan. Stres kerja
karyawan perlu dikelola oleh seorang pimpinan perusahaanagar potensi-potensi yang
merugikan perusahaan dapat diatasi. Akibat adanyastres kerja, karyawan menjadi
nervous, merasakan kecemasan yang kronis,peningkatan ketegangan pada emosi,
proses berpikir dan kondisi fisik individu.
Stres juga bisa diartikan sebagai tekanan, ketegangan atau gangguan tidak
menyenangkan yang berasal dari luar diri seseorang.Stres sendiri tidak selalu buruk,
meskipun biasanya dibahas dalamkonteks negatif. Stres dapat digambarkan sebagai
keadaan yang mengarah pada gangguan fisik maupun psikis. MenurutGriffin dan
Moorhead (2013) membedakan antara distress, yang memiliki dampak negatif, dan
destruktif (bersifat merusak) dan eustress, yang merupakan kekuatan yang positif dan
konstruktif (bersifat membangun). Eustressdapat menjadi motivasi dan dorongan
untuk mencapai tujuan. Menerima suatu penghargaan di depan khalayak ramai atau
secara berhasil menyelesaikan sebuah penugasan pekerjaan yang sulit merupakan
contoh-contoh beberapa penyebab stres yang menyebabkan eustress. Sedangkan
distressmerupakan kondisi stres yang memiliki efek negatif kepada kondisi mental
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dan fisik seseorang, konsekuensi dari distress adalah kepenatan dalam pekerjaan (Job
Burnout) dan tingkat kehadiran yang tinggi.
Menurut Veithzal (2004) stres kerja adalah suatu kondisi keteganganyang
menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis, yangmempengaruhi emosi,
proses berpikir dan kondisi seorang karyawan dimanatekanan tersebut disebabkan
oleh lingkungan pekerjaan dimana karyawan tersebutberada.
Menurut Fincham & Rhodes (1988) berpendapat bahwa stres kerja sebagai
ketidakseimbangan keinginan dan kemampuan memenuhinya yang mengakibatkan
ketidakmampuannya untuk menghadapi berbagai tuntutan terhadap dirinya secara
efektif(Munandar, 2014).
Menurut penelitianWidjaja (2006) menemukan bahwa pekerjaan yang terlalu
sulit untuk dikerjakan dan teknologi yang tidak menunjang untuk melaksanakan
pekerjaan dengan baik, sehingga sangat mungkin sekali karyawan akan terkenastres
kerja.
Terjadinya stres kerja adalah dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara
kepribadian karyawan dengan aspek-aspek pekerjaannya dan semua dapat terjadi
pada semua kondisi pekerjaan.
2.1.2.1 Faktor-faktor Penyebab Stres Kerja
(Dwiyanti, 2001) Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya stres atau stres
kerja dalam diri individu dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu faktor personal
maupun faktor lingkungan kerja tersebut (Veithzal dan Deddy,2009). Faktor
lingkungan kerja dapat berupa kondisi fisik, manajemen kantor maupun hubungan
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sosial di lingkungan pekerjaan. Faktor personal bisa berupa tipe kepribadian,
peristiwa/pengalaman pribadi maupun kondisi sosial-ekonomi keluarga dimana
pribadi berada dan mengembangkan diri.
Menurut Dwiyanti (Dwiyanti, 2001)faktor penyebab stres karyawan antara
lain (Veithzal dan Deddy,2009) :
a. Tidak adanya dukungan sosial.
b. Tidak adanya kesempatan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan di
kantor
c. Pelecehan seksual
d. Kondisi lingkungan kerja
e. Manajemen yang tidak sehat
f. Peristiwa/pengalaman pribadi
Menurut Davis dan Newstorm(Davis dan Newstorm,1999)kondisi stres kerja
disebabkan oleh (Veithzal dan Deddy,2009) :
a. Tugas yang terlalu banyak
b. Terbatasnya waktu dalam mengerjakan pekerjaan.
c. Ambiguitas peran
d. Perbedaan nilai dengan perusahaan.
e. Frustasi.
f. Perubahan tipe pekerjaan
g. Konflik peran.
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Sumber stres yang menyebabkan seseorang tidak berfungsi optimal atauyang
menyebabkan seseorang jatuh sakit, tidak saja datang dari satu macampembangkit
tetapi dari beberapa pembangkit stres. Sebagian besar dari waktu manusia bekerja
karena itu lingkungan pekerjaan mempunyai pengaruh yangbesar terhadap kesehatan
seseorang yang bekerja. Pembangkit stres di pekerjaan merupakan pembangkit stres
yang besar perannya terhadap kurang berfungsinya atau jatuh sakitnya seseorang
tenaga kerja yang bekerja. Faktor-faktor di pekerjaan yang bcrdasarkan penelitian
dapat menimbulkan stres dapat dikelompokkan kedalam lima kategori besar yaitu
faktor-faktor intrinsik dalampekerjaan, peran dalam organisasi, pengembangan karir,
hubungan dalam pekerjaan, serta struktur dan iklim organisasi Hurrel (Veithzal dan
Deddy,2009) :
1. Faktor-faktor Intrinsik dalam Pekerjaan
Termasuk dalam kategori ini ialah tuntutan tugas. Tuntutan tugas fisik
misalnya faktor kebisingan. Sedangkan faktor-faktor tugas mencakup : kerja
malam, beban kerja, dan penghayatan dari resiko dan bahaya.
2. Peran individu dalam organisasi
Setiap tenaga kerja bekerja sesuai dengan perannya dalam organisasi,
artinyasetiap tenaga kerja mempunyai kelompok tugasnya yang harus
dilakukan sesuaidengan aturan-aturan yang ada dan sesuai dengan yang
diharapkan oleh atasannya.Namun demikian tenaga kerja tidak selalu berhasil
untuk memainkan perannyatanpa menimbulkan masaiah. Kurang baik
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berfungsinya peran, yang merupakanpembangkit stres yaitu meiiputi: konflik
peran dan ketidakjelasan peran (roleambiguity).
3. Pengembangan karir
Unsur-unsur penting pengembangan karir meliputi:
a. Peluang untuk menggunakan ketrampilan jabatan sepenuhnya
b. Peluang mengembangkan kctrampilan yang baru
c. Penyuluhan karir untuk memudahkan keputusan-keputusan yang
menyangkut karir.
Pengembangan karir merupakan pembangkit stres potensial yang
mencakupketidakpastian pekerjaan, promosi berlebih, dan promosi yang
kurang.
4. Hubungan dalam Pekerjaan
Hubungan kerja yang tidak baik terungkap dalam gejala-gejala adanya
kepercayaan yang rendah, dan minat yang rendah dalam pemecahan masalah
dalam organisasi. Ketidakpercayaan secara positif berhubungan dengan
ketidakjelasan peran yang tinggi, yang mengarah ke komunikasi antar pribadi
yang tidak sesuai antara pekerja dan ketegangan psikologikal dalam bcntuk
kepuasan pekerjaan yang rendah, penurunan dari kodisi kesehatan, dan rasa
diancam oleh atasan dan rekan-rekan kerjanya (Veithzal dan Deddy,2009).
5. Struktur dan iklim Organisasi
Faktor stres yang dikenali dalam kategori ini adalah terpusat pada sejauh
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mana tenaga kerja dapat terlihat atau berperan serta pada support
sosial.Kurangnya peran serta atau partisipasi dalam pengambilan keputusan
berhubungandengan suasana hati dan perilaku negalif. Peningkatan peluang
untuk

berperanserta

menghasilkan

peningkatan

produktivitas,

dan

peningkatan taraf darikesehatan mental dan fisik.
6. Tuntutan dari luar Organisasi/Pekerjaan
Kategori pembangkit stres potensial ini mencakup segala unsur kehidupan
seseorang yang dapat berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa kehidupan dan
kerja di dalam satu organisasi, dan dapat memberi tekanan pada individu. Isuisu tentang keluarga, krisis kehidupan, kesulitan keuangan, keyakinankeyakinan pribadi dan organisasi yang bertentangan, konflik antara tuntutan
keluarga dan tuntutan perusahaan, semuanya dapat merupakan tekanan pada
individu dalam pekerjaannya, sebagaimana halnya stres dalam pekerjaan.
7. Ciri-ciri Individu
Menurut

pandangan

interaktif

dari

stres,

stres

ditentukan

pula

olehindividunya scndiri, sejauh mana ia melihat situasinya scbagai penuh
stres. Reaksireaksi sejauh mana ia melihat situasinya sebagai penuh stres.
Reaksi-reaksi psikologis, fisiologis, dan dalam bentuk perilaku terhadap
stres adalah hasil dari interaksi situasi dengan individunya, mcncakup ciriciri kepribadian yang khusus dan pola-pola perilaku yang didasarkan pada
sikap, kebutuhan, nilai-nilai, pengalaman masa lalu, keadaan kehidupan
dan

kecakapan

(antara

lain

intcligensi,

pendidikan,

pelatihan,

Indonesia Banking School
18

Pengaruh Stress Kerja..., Ceysa Atrilya, Ma.-IBS, 2016

pembelajaran). Faktor-faktor dalam diri individu berfungsi sebagai faktor
pengaruh antara rangsang dari lingkungan yang merupakan pembangkit
stres potensial dengan individu. Faktor pengubah ini yang menentukan
bagaimana, dalam kenyataannya, individu bereaksi terhadap pembangkit
stres potensial.
2.1.2.2. Konsekuensi Stres Kerja
Akibat dari stress banyak bermacam-macam. Ada sebagian yang positif seperti
meningkatkan motivasi, terangsang untuk bekerja lebih giat lagi, atau mendapat
inspirasi untuk hidup lebih baik lagi, tetapi banyak diantaranya yang merusak dan
berbahaya. Menurut Griffin (2013) telah mengidentifikasi konsekuensi stress, yang
mungkin muncul. Kategori yang di susun Griffin meliputi :
1. Konsekuensi Individual (Individual Consequences)
Kekhawatiran/kegelisahan, kelesuan, kebosanan, depresi, keletihan, frustasi,
kehilangan kesabaran, perasaan terkucil dan merasa kesepian.
2. Konsekuensi Perilaku (Behavioral Consequences)
Akibat stress yang berdampak pada perilaku pekerja dalam bekerja
diantaranya peledakan emosi dan perilaku impulsive.
3. Konsekuensi Fisiologis (Physiological Consequences)
Konsekuensi fisiologis berkaitan dengan kesehatan mental seseorang dan
kesejahteraannya. Ketika seseorang memiliki tingkat stress yang sangat berat
didalam pekerjaannya mereka akan mengalami depresi atau menemukan diri
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mereka kekurangan tidur. Stress juga akan menimbulkan permasalahan
dalam keluarga.
4. Konsekuensi Kesehatan (Medical consequences)
Denyut jantung dan tekanan darah meningkat, sakit punggung, tubuh panas
dingin, sakit kepala dan migrain.
5. Konsekuensi Organisasi (Organizational Consequences)
Produktivitas menurun/rendah, terasing dari mitra kerja, ketidakpuasan kerja,
menurunnya kekuatan kerja dan loyalitas terhadap instansi.
2.1.2.3. Strategi Manajemen Stres kerja
Stress dalam pekerjaan dapat dicegah timbulnya dan dapat dihadapi tanpa
memperoleh dampak yang negatif. Manajemen stress lebih dari pada sekedar
mengatasinya, yakni belajar menanggulanginya secara efektif. Sebagian para
pengidap stress di tempat kerja akibat persaingan sering melampiaskan dengan cara
bekerja keras yang berlebihan. Ini bukanlah cara yang efektif yang bahkan tidak
menghasilkan apa-apa untuk memecahkan sebab dari stress, justru akan menambah
masalah lebih jauh.
Secara umum strategi manajemen stress kerja dapat dikelompokkan menjadi
strategi penanganan individual, organisasional (Griffin,2009) :
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1. Strategi Penanganan Individual
Yaitu strategi yang dikembangkan secara pribadi atau individual. Strategi
individual ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, antara lain :
a.

Melakukan olahraga. Berolahraga merupakan salah satu cara untuk
mengurangi stress. Seseorang yang secara rutin melakukan olahraga
akan terhindar dari serangan jantung. Menurut penilitian yang pernah
dilakukan seseorang yang secara rutin melakukan olahraga akan
berkurang tingkat stressnya dan tekanan darah akan rendah, merasa
lebih percaya diri, dan merasa lebih optimis. Seseorang yang tidak
pernah melakukan olahraga akan merasa stress, dan menjadi depresi.

b.

Melakukan relaksasi. Metode terkait dalam pengelolaan stress adalah
relaksasi. Dengan melakukan relaksasi, karyawan yang melakukan
relaksasi

diharapkan

dapat

mentransfer

kemampuasn

dalam

membangkitkan perasaan rileks ke dalam perusahaan dimana mereka
mengalami situasi stress. Beberapa cara relaksasi yang bisa dilakukan
adalah dengan menutup atau memejamkan mata, menghilangkan
pikiran yang menggangu selama sepuluh menit setiap sore hari.
c.

Pengelolaan waktu. Pengelolaan waktu sering direkomendasikan
untuk pengelolaan stress. Banyak tekanan yang terjadi akan
hilang/mereda jika seseorang melakukan pekerjaan yang lebih baik
dalam pengelolaan waktu. Cara yang paling sering dilakukan adalah
membuat daftar pekerjaan yang ingin dilakukan pada pagi hari.
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Stretegi ini membantu orang mendapatkan lebih banyak hal penting
dilakukan setiap hari.
d.

Manajemen Peran. Peran manajemen membantu anda dalam
mengelola otorisasi, sehingga memungkinkan anda untuk menetukan
sumber daya yang diperbolehkan untuk diakses/dipergunakan. Peran
manajemen memungkinkan anda memperlakukan karyawan dengan
sesuai sehingga masing-masing pekerjaan mempunyai ekspektasi
yang jelas dan penting atau sebuah pengertian yang ambigu dari apa
yang dia kerjakan.

e.

Dukungan Sosial. Untuk mengurangi stres kerja, dibutuhkan
dukungan sosial terutama orang yang terdekat, seperti keluarga,
temen kerja, pemimpin atau orang lain. Agar dipeoleh dukungan
maksimal, dibutuhkan komunikasi yang baikpada semua pihak,
sehingga dukungan sosial dapat diperoleh.

2.

Strategi Penanganan Organisasional
Strategi ini didesain oleh manajemen untuk menghilangkan atau

mengontrol penekan tingkat organisasional untuk mencegah atau
mengurangi stres kerja untuk pekerja individu. Manajemen stress melalui
organisasi dapat dilakukan dengan:
a.

Program Kelembagaan. Pekerjaan yang dirancang dengan jadwal
kerja yang baik akan membantu mengurangi stress. Budaya
organisasi juga akan membatu mengelola stress.

Contohnya,
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terdapat norma/aturan yang cukup kuat apabila seorang
karyawan ingin mengambil libur atau cuti liburan, norma
tersebut dapat menyebabkan stress. Sehingga organisasi harus
menumbuhkan budaya yang lebih baik.
b. Program Jaminan. Pendekatan ini merupakan pendekatan
preventif sebelum terjadinya stress. Dalam hal ini karyawan
secara periode waktu kontinyu memeriksa kesehatan, melakukan
relaksasi otot, pengaturan gizi, dan olahraga secara teratur.
2.1.2.4 Indikator Stres Kerja
Menurut Judge, T. A., Boudreau, J. W., & Bretz, R. D. (1994)dalam jurnalnya
yang berjudul Job and life attitude of male executive, indikator stres kerja antara lain :
1. Banyaknya tugas yang harus saya kerjakan
2. Atasan berpengaruh besar dalam pengambilan keputusan.
3. Banyaknya saya menghadiri rapat.
4. Seberapa besar ketidak hati-hatian saya dalam bekerja.
5. Lama saya menyelesaikan pekerjaan.
6. Hubungan jenjang karier dengan kerapihan dalam bekerja
7. Banyaknya tekanan yang diterima.
8. Adanya target dalam mengerjakan tugas.
9. Tanggung jawab akan tugas yang kurang.
10. Jenjang karier yang pendek.
11. Seberapa banyak liburan yang dapat saya lakukan
Indonesia Banking School
23

Pengaruh Stress Kerja..., Ceysa Atrilya, Ma.-IBS, 2016

2.1.3. Dukungan Sosial
Dukungan sosial (Cobb, 1976: Gentry & kobasa, 1984: Wallston,Alagna,
DeVellis, & DeVellis, 1983: Wills, 1984) diartikan sebagai perasaan nyaman, peduli,
perasaan dihargai atau perasaan menerima bantuan dari orang lain (Saraffino,1994).
Menurut Saraffino (1990) dukungan sosial dapat diartikan sebagai

pemberian

informasi baik secara verbal maupun nonverbal, pemberian bantuan materiil dan non
materiil melalui hubungan sosial yang akrab atau hanya disimpulkan berdasarkan
keberadaan mereka.
Dukungan bisa datang dari berbagai sumber (Cobb,1976), seperti seseorang
yang dicintai, keluarga, teman, rekan kerja, atau komunitas dalam suatu
organisasi.Seseorang dengan dukungan social percaya bahwa mereka dicintai dan
disayangi, dihormati dan dihargai oleh lingkungannya seperti keluarga. Sehingga
mereka bisa membantu dalam bentuk materiil, non materiil dan perlindungan ketika
dibutuhkan atau dalam keadaan bahaya (Sarafino,1994)
Dwiyanti (Dwiyanti 2001) berpendapat bahwa dukungan sosial dapat
mengurangi dampak stress dan membuat karyawan merasa nyaman dalam
menjalankan pekerjaan dan tugasnya (Rivai dan Mulyadi, 2013).
Berdasarkan uraian diatas dukungan sosial disimpulkan sebagai hadirnya
seseorang

untuk

menunjukkan atau

memberikan

kasih

sayang,

perhatian,

penghargaan atau bantuan kepada orang lain.
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2.1.3.1 Sumber-sumber Dukungan Sosial
Konsep dukungan sosial (House, 1984) dapat dibedakan berdasarkan bentuk
dan sumber dukungan sosial tersebut (Saraffino 1994). Berdasarkan bentuk dukungan
sosial dibedakan menjadi :
1.

Dukungan Emosional
Perilaku memberi bantuan dalam bentuk sikap memberikan perhatian,
mendengarkan dan simpati terhadap orang lain. Dukungan emosional ini
tampak pada sikap menghargai, percaya, peduli, dan tanggap terhadap
individu yang didukungnya.

2.

Dukungan Instrumental
Merupakan bantuan nyata dalam bentuk merespons kebutuhan yang
khusus seperti pelayanan barang dan bantuan financial.

3.

Dukungan Informasi
Berupa saran, nasihat atau feedback kepada individu yang didukungnya.

4.

Dukungan Penghargaan
Dukungan ini melibatkan ekspresi yang berupa pernyataan setuju dan
penilaian positif terhadap ide-ide, perasaan dan performa orang lain.

5.

Dukungan jaringan
Dukungan jaringan dapat diartikan sebagai perasaan individu yang
merupakan bagian dari suatu kelompok yang memiliki dan pemikiran
yang sama.
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Siti fauziah (1999)mengemukakan bahwa sumber dukungan sosial dapat
berasal dari:
a. Atasan
Perilaku atasan dapat mempengaruhi hubungan dengan bawahan. Atasan
yang bertindak dengan cara hangat dan supportif serta menunjukkan
perhatian

kepada

bawahan

dapat

menjadikan

suasana

kerja

yang

menyenangkan.
b. Teman Kerja
Teman kerja yang dapat menjadi sumber dukungan sosial adalah teman yang
dekat atau akrab dengan individu-individu yang dekat biasanya membentuk
suatu kelompok. Semakin banyak kegiatan yang dilakukan bersama akan
semakin besar perasaan kebersamaan dalam kelompok. Anggota dalam
kelompok berinteraksi bukan hanya keterdekatan fisik, tetapi juga untuk
memecahkan konflik dan memudahkan koordinasi.
c. Keluarga
Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan
individu. Dalam keluarga terbentuk ikatan batin antara anggota keluarga
yang satu dengan yang lainnya. Keluarga dapat dijadikan tempat mengeluh
dan bercerita ketika ada masalah yang dihadapi oleh individu.
2.1.3.2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Dukungan Sosial
Menurut Suhita(2005)ada tiga faktor yang mempengaruhi penerimaan
dukungan sosial pada individu yaitu
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1.

Keintiman
Dukungan sosial lebih banyak diperoleh dari keintiman daripada aspekaspek lain dalam interaksi sosial, semakin intim seseorang maka dukungan
yang diperoleh semakin besar.

2.

Harga Diri
Individu dengan harga diri memandang bantuan dari orang lain merupakan
suatu bentuk penurunan harga diri karena dengan menerima bantuan orang
lain diartikan bahwa individu yang bersangkutan tidak mampu lagi
berusaha.

3.

Keterampilan Sosial
Individu dengan pergaulan yang luas akan memiliki keterampilan sosial
yang tinggi, sehingga akan memiliki jaringan sosial yang luas pula.
Sedangkan individu yang memiliki jaringan individu yang kurang luas
memiliki keterampilan sosial rendah.

2.1.3.3. Indikator Dukungan Sosial
Menurut Sarason, Levine,Basham, & Sarason (1981) dalam jurnalnya yang
berjudul Development of a Brief Social Support Questionnaire terdapat beberapa
indikator yang dapat mempengaruhi Dukungan sosial, yaitu ;
1. Adanya teman atau keluarga untuk berbagi.
2. Teman atau keluarga yang dapat diandalkan ketika membutuhkan
bantuan
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3. Teman atau keluarga yang membuat saya benar-benar menjadi diri
sendiri
4. Masyarakat menghargai kehidupan pribadi saya pribadi
2.1.4

Motivasi
Motivasi adalah cara memuaskan dengan memenuhi kebutuhan seorang

karyawan, yang berarti bahwa ketika kebutuhan seseorang dipenuhi oleh faktor
tertentu, orang tersebut akan mengerahkan upaya terbaik untuk mencapai tujuan
organisasi (Robbins 2001). Motivasi dapat disimpulkan bahwa proses dimana
kebutuhan-kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan
yang mengarah ketercapainya tujuan tertentu. Tujuan yang berhasil dicapai akan
memuaskan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut (Munandar, 2014).
MenurutCummings(Cummings dan Worley,2005) motivasi adalah kesedian untuk
mengeluarkan upaya yang tinggi kearah tujuan individu atau organisasi yang
dikondisikan oleh kemampuan seseorang untuk memenuhi sesuatu kebutuhan
individual.
Dari definisi motivasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi
adalah suatu dorongan kebutuhan dan keinginan individu yang bertujuan untuk
memperoleh kepuasan dari apa yang dibutuhkan. Manajer dalam memotivasi
karyawan harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan karyawan sehingga
karyawan mau bekerja ikhlas demi tercapainya tujuan perusahaan.
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2.1.4.1. Teeori Motivaasi
Mootivasi dikaatakan sebaggai sesuatu hal yang suulit, sebab m
motivasi meerupakan
sesuatu yaang sangat penting daalam manajjemen sum
mber daya m
manusia. Teeori-teori
motivasi dikelompok
d
kkan atas :
1. Teori
T
Kebuttuhan Masloow
Saalah satu teori
t
motivvasi yang paling baanyak dijaddikan acuaan yaitu
teori“Hiraarki Kebutuuhan” yan
ng dikemukkakan olehh Abraham
m Maslow (1943).
Maslowm
memandang kebutuhann manusia berdasarkkan suatu hirarki keebutuhan
darikebutuuhan yang paling
p
rend
dah hingga kkebutuhan yang palingg tinggi (M
Munandar,
2014). Keebutuhanpokok manussia yang diiidentifikasii Maslow ddalam urutaan kadar
pentingnyyaadalah sebbagai berikuut:

Gambarr 2.1 teori keebutuhan Maslow
M
Suumber: Munandar (2014))

a) Keebutuhan fissik (Basic Needs)
N
yangg merupakann kebutuhann pertama danutama
d
yanng wajib diipenuhi oleeh setiap inddividu. Yanng terdiri dari sandang
g,pangan,
pappan dan bioologis.
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b) Kebutuhan akan rasa aman (Safety Needs) dimana setelah kebutuhanpertama
(kebutuhan

fisik)

terpenuhi,

timbul

perasaan

perlunya

pemenuhankebutuhankeamanan. Misalnya, jika dikaitkan dengan pekerjaan
maka

kebutuhan

akan

keamanan

sewaktu

bekerja,

perasaan

aman

yangmenyangkut masa depan karyawan.
c) Kebutuhan Sosial (Social Needs). Yang termasuk kedalam kebutuhan iniyaitu
kebutuhan akan perasaan diterima dimana ia bekerja, kebutuhan akanperasaan
dihormati, kebutuhan untuk bisa berprestasi dan kebutuhan untukbisa ikut
serta.
d) Kebutuhan penghargaan (Esteem Needs). Yang termasuk dalam kebutuhan
ini antara lain kebutuhan akan status, pengakuan, apresiasiterhadap dirinya
dan respek/tanggapan yang diberikan oleh pihak lain.Untuk memenuhi
kebutuhan ini, seseorang akan berusaha melakukanpekerjaan/kegiatan yang
memungkinkan ia mendapatkanpenghormatan/penghargaan dari orang lain.
e) Kebutuhan Aktualisasi Diri (Self Actualization Needs). Kebutuhanaktualisasi
merupakan kebutuhan puncak. Bentuk khusus kebutuhan iniakan berbedabeda setiap individu. Misalnya, pemenuhan kebutuhanaktualisasi diri antara
lain membesarkan anak-anak dengan baik danmemiliki pendidikan tinggi,
berhasil

mengatur

sebuah

perusahaan

dengantercapainya

tujuan

organisasi/perusahaan, atau dipilih menjadi pejabat.
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2. Teori Dua Faktor Herzberg
Didalam teori ini terdapat dua faktor yang mempengaruhi motivasi, yaitu
Motivator (kepuasan kerja atauperasaan positif) dan Hygiene (ketidakpuasan kerja
atau perasaan negatif) yangdapat dikemukakan sebagai berikut :
a) Hygiene Factors, yang meliputi gaji, kehidupan pribadi, kondisi kerja,
jaminan kerja, hubungan antar pribadi,kebijaksanaan dan administrasi
perusahaan (eksternal).
b) Motivator

Factors,

yang

dikaitkan

dengan

isi

pekerjaan

mencakupkeberhasilan, pengakuan, pekerjaan yang menantang, peningkatan
danpertumbuhan dalam pekerjaan (internal).
Herzberg mengembangkan teori motivator-hygiene atau sering disebut dengan
teori dua factor. Ia memiliki keyakinan bahwa hubungan individu dengan
pekerjaannya merupakan hubungan dasar dan sikap seseorang terhadap kerja sangat
menentukan kegagalan dan keberhasilan individu tersebut (Robbins, 2006). Pada
penelitiannya, ia mengumpulkan data dari 200 orang akuntan dan sarjana teknik dari
Sembilan perusahaan berbeda (Munandar, 2014). Selanjutnya, karyawan-karyawan
tersebut diminta untuk menceritakan beberapa pengalaman kerja mereka baik yang
dirasakan menyenangkan dan sangat tidak menyenangkan. Hasilnya, ia menemukan
bahwa faktor yang menimbulkan kepuasan kerja berbeda dengan faktor yang
menimbulkan ketidakpuasan kerja.
Karyawan-karyawan tersebut cenderung menggambarkan faktor yang
memuaskan berasal dari dalam pekerjaan itu sendiri. Faktor ini berhubungan dengan
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isi pekerjaan (Job Content) dan disebut sebagai motivator, yaitu kebutuhan tingkat
tinggi atau kebutuhan untuk berkembang. Selanjutnya, karyawan-karyawan yang
menggambarkan faktor yang tidak memuaskan berasal dari hal-hal diluar pekerjaan
(Munandar, 2014).
2.1.4.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Motivasi
Menurut Herzberg (Siagian,2002), bahwa karyawan termotivasi untuk
bekerja disebabkan oleh dua faktor, yaitu:
a.

Faktor-faktor Motivator (intrinsik)
Motivasi intrinsik adalah motivasi yang mendorong seseorang untuk

berprestasi yang bersumber dalam diri individu tersebut, yang lebih dikenal
dengan faktor motivasional. Menurut Herzberg (1996)

yang tergolong

sebagai faktor motivasional antara lain ialah:
1. Achievement (Prestasi kerja) adalah Keberhasilan seorang karyawan
dalam menyelesaikan tugas.
2. Advancement (pengembangan diri) adalah suatu keinginanan
seseorang untuk mengembangkan karier dalam pekerjaannya.
3. Work it self (pekerjaan itu sendiri) adalah besar kecilnya tantangan
yang dirasakan tenaga kerja dari pekerjaanya.
4. Recognition(pengakuan) artinya karyawan memperoleh pengakuan
dari koperasi bahwa ia adalah orang, berprestasi baik diberi
penghargaan, dan pujian.

Indonesia Banking School
32

Pengaruh Stress Kerja..., Ceysa Atrilya, Ma.-IBS, 2016

b. Faktor-faktor Hygiene (Ekstrinsik)
Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang bersumber dari luar diri yang
turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang yang
dikenal dengan teori hygiene factor. Menurut Herzberg (1996) yang
tergolong sebagai hygiene factor antara lain ialah sebagai berikut:
1. Administrasi dan kebijakan perusahaan, derajat kesesuaian yang
dirasakan tenaga kerja dari semua kebijakan dan peraturan yang berlaku
dalam perusahaan.
2. Penyeliaan, derajat kewajaran penyeliaan yang dirasakan diterima
oleh tenaga kerja.
3. Hubungan antarpribadi, derajat kesesuaian yang dirasakan dalam
berinteraksi dengan tenaga kerja lainnya.
4. Kondisi kerja, derajat kesesuaian kondisi kerja dengan proses
pelaksanaan tugas pekerjaannya.
5. Gaji adalah imbalan financial yang diterima oleh karyawan meliputi
upah, premi bonus, dan tunjangan.
Menurut Rowland dan Rowland (1997),Seseorang yang memiliki suatu
pekerjaan yang didasarkan pada kemampuan dan keterampilan yang dimiliki akan
bekerja dengan efektif. Motivasi akan menjadi masalah, apabila kemampuan yang
dimiliki tidak dimanfaatkan dan dikembangkan dalam menjalankan tugasnya
(Nursalam 2002). Persepsi seseorang memegang peranan penting sebelum
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melaksanakan atau memilih pekerjaannya. Peranan penting dalam motivasi
(Nursalam, 2002), meliputi :
1. Komunikasi
a. Penghargaan terhadap usaha yang telah dilaksanakan
b.Pengetahuan tentang kegiatan organisasi
c. Rasa percaya diri berhubungan dengan manajemen organisasi
2. Potensi Pertumbuhan
a. Kesempatan untuk berkembang, karir dan promosi
b.Dukungan untuk tumbuh dan berkembang
c. Pelatihan, beasiswa untuk melanjutkan pendidikan dan pelatihan
manajeman bagi karyawan yang dipromosikan
3. Kebijaksanaan dalam mengakomodasi kebutuhan individu : jadwal liburan,
cuti sakit dan pembiayaannya.
a. Keamanan pekerjaan
b.Loyalitas organisasi
c. Menghargai staf berdasarkan beragam latar belakang
d.Adil dan konsisten terhadap keputusan organisasi
4. Gaji/upah yang cukupuntuk kebutuhan hidup
5. Kondisi kerja yang kondusif
2.1.4.3 Indikator Yang Mempengaruhi Motivasi
Menurut Riduwan (2002) bahwa motivasi kerja karyawan dapat dikur
melalui indikator sebagai berikut:
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1. Pendapatan yang memadai dan sesuai standar hidup.
2. Pemberian tunjangan yang dapat meningkatkan prestasi karyawan
3. Pemberian penghargaan.
4. Menimbulkan rasa aman di masa depan
5. Memperhatikan Lingkungan kerja dan fasilitas yang nyaman
6. Hubungan kerja dengan sesama pegawai baik
2.1.5. Kepuasan Kerja
Kepuasaan kerja menurut Quick dan Nelson (2013) adalah keadaan emosi
yang menyenangkan atau positif yang dihasilkan dari penilaian pekerjaan atau
pengalaman kerja seseorang. Kepuasan sebenarnya merupakan keadaan yang sifatnya
subyektif yang didasarkan pada suatu perbandingan mengenai apa yang diterima
pegawai dari pekerjaannya dibandingkan dengan apa yang diharapkan, diinginkan,
dan dipikirkannya sebagai hal yang pantas atau berhak atasnya. Setiap karyawan /
pegawai berhak menentukan bagaimana pekerjaan itu memuaskan atau tidak.
Menurut Howel dan Dipboye (1986)mengemukakan bahwa kepuasan kerja
sebagai hasil keseluruhan dari derajat rasa suka atau tidak sukanya tenaga kerja
terhadap berbagai aspek dari pekerjaannya (Munandar, 2014). Dengan kata lain
kepuasan kerja mencerminkan sikap tenaga kerja terhadap pekerjaannya.
Herzberg dalam penelitiannya menemukan adanya sekelompok aspek/ciri
pekerjaan yang berhubungan dengan kepuasan kerja, yang ia namakan faktor-faktor
motivasi (Munandar, 2014). Motivasi kerja menimbulkan kepuasan kerja. Ciri-ciri
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pekerjaan tertentu menimbulkan motivasi kerja yang tinggi yang menghasilkan
kepuasan kerja yang tinggi.
Portler-Lawler (1968) yang mengembangkan model motivasi harapan dari
Vroom dengan melihat hubungan timbal balik antara motivasi kerja dan kepuasan
kerja (Munandar, 2014). Motivasi menentukan tinggi rendahnya unjuk-kerja. Unjukkerja menghasilkan imbalan yang menentukan tinggi rendahnya kepuasan kerja.
Kepuasan kerja dalam hal ini adalah hasil dari perbedaan antara imbalan yang
dianggap pantas dengan imbalan yang nyatanya diperoleh.
Menurut pernyataan diatas dapat disimpulkan secara sederhana bahwa
kepuasan kerja adalah perasaan seseorang terhadap pekerjaannya.. Di samping itu,
perasaan seseorang terhadap pekerjaannya merupakan refleksi dari sikapnya terhadap
pekerjaan. Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual.
Setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda
Kepuasan merupakan sebuah hasil yang dirasakan oleh karyawan. jika
karyawan puas dengan pekerjaannya, maka ia akan betah bekerja pada organisasi
tersebut, maka perlu kita ketahui penyebab yang bisa mempengaruhi kepuasan
tersebut. Ada lima faktor penentu kepuasan kerja (Quick, 2013) yang disebut dengan
Job Descriptive Index (JDI), yaitu:
1. Pekerjaan itu sendiri
2. Gaji
3. Kesempatan atau promosi
4. Supervisor
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5. Rekan Kerja
Tenaga kerja yang puas dengan pekerjaannya merasa senang dengan
pekerjaannya.

Perasaan-perasaan

yang

berhubungan

dengan

kepuasan

atau

ketidakpuasan kerja akan cenderung lebih menggambarkan anggapan dari para
karyawan tentang pengalaman-pengalaman kerja pada waktu sekarang dan lampau
daripada harapan-harapan untuk masa yang akan datang.
Seorang karyawan yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi, ia
akan berperilaku positif terhadap pekerjaannya. Dan kepuasan kerja yang tinggi
merupakan tanda bahwa organisasi dikelola dengan baik dan merupakan hasil
manajemen perilaku yang efektif (Davis dkk, 1997). Sebaliknya, seorang karyawan
yang tidak puas terhadap pekerjaannya akan berperilaku negatif terhadap pekerjaan
itu sendiri. Contoh perilaku negatif sebagai bentuk rendahnya kepuasan kerja adalah
munculnya pemogokan liar, pelambanan kerja, kemangkiran, dan turnover yang
tinggi (Davis dkk, 1997).
Kepuasan kerja adalah suatu respon yang menggambarkan perasaan dari
individu terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja adalah kombinasi dari kepuasan
kognitif dan efektif individu dalam perusahaan. Kepuasan afektif didapatkan dari
seluruh penilaian emosional yang positif dari pekerjaan karyawan. Kepuasan afektif
ini difokuskan pada suasana hati mereka saat bekerja. Perasaan positif atau suasana
hati yang positif mengindikasikan kepuasan kerja. Sedangkan kepuasan kerja kognitif
adalah kepuasan yang didapatkan dari penilaian logis dan rasional terhadap kondisi,
peluang dan atau outcome (Munandar, 2014).
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2.1.5.1 Aspek-aspek Kepuasan Kerja
Menurut Robbinsdan Coulter (2007)dalam bukunya ada lima aspek kepuasan
kerja, yaitu:
1. Kerja yang secara mental menantang
Karyawan cenderung menyukai pekerjaan-pekerjaan yang memberi
mereka kesempatan untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan
mereka dan menawarkan tugas, kebebasan dan umpan balik mengenai
betapa baik mereka mengerjakan tugas tersebut. Karakteristik ini membuat
kerja secara mental menantang.

Pekerjaan yang kurang menantang

menciptakan kebosanan, sebaliknya jika terlalu banyak pekerjaan
menantang dapat menciptakan frustrasi dan perasaan gagal. Pada kondisi
tantangan yang sedang, kebanyakan karyawan akan mengalamai
kesenangan dan kepuasan dalam bekerja.
2. Ganjaran yang pantas
Para karyawan menginginkan pemberian upah dan kebijakan promosi
yang mereka persepsikan adil dan sesuai dengan harapan mereka. Bila
upah dilihat adil yang didasarkan pada tuntutan pekerjaan, tingkat
keterampilan individu, dan standar upah karyawan, kemungkinan besar
akan menghasilkan kepuasan. Tentu saja, tidak semua orang mengejar
uang. Banyak orang bersedia menerima uang yang lebih kecil untuk
bekerja dalam lokasi yang lebih diinginkan atau dalam pekerjaan yang
kurang menuntut atau mempunyai keleluasaan yang lebih besar dalam
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kerja yang mereka lakukan dan jam-jam kerja. Intinya bahwa besarnya
upah bukanlah jaminan untuk mencapai kepuasan, namun yang lebih
penting adalah persepsi keadilan. Sama dengan karyawan yang berusaha
mendapatkan kebijakan dan promosi yang lebih banyak, dan status sosial
yang ditingkatkan. Individu-individu yang mempersepsikan bahwa
keputusan promosi dibuat dalam cara yang adil kemungkinan besar akan
mendapatkan kepuasan dari pekerjaan mereka.
3. Kondisi kerja yang mendukung
Karyawan perduli akan lingkungan kerja baik untuk kenyamanan pribadi
maupun

untuk

memudahkan

mengerjakan

tugas.

Studi-studi

memperagakan bahwa karyawan lebih menyukai lingkungan kerja yang
tidak berbahaya. Seperti temperatur, cahaya, kebisingan, dan faktor
lingkungan lain harus diperhitungkan dalam pencapaian kepuasan kerja.
4. Rekan kerja yang mendukung
Orang orang mendapatkan lebih daripada sekedar uang atau prestasi yang
berwujud dari rekan kerja. Bagi kebanyakan karyawan, kerja juga mengisi
kebutuhan akan interaksi sosial. Oleh karena itu tidaklah mengejutkan bila
mempunyai rekan kerja yang ramah dan mendukung menghantar ke
kepuasan kerja yang meningkat. Perilaku atasan sekarang juga merupakan
determinan utama dari kepuasan. Umumnya studi mendapatkan bahwa
kepuasan karyawan ditingkatkan bila penyelia langsung bersifat ramah
dan

memahami,

menawarkan

pujian

untuk

kinerja

yang

baik,
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mendengarkan pendapat karyawan, dan menunjukkan suatu minat pribadi
pada mereka.
5. Kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan
Pada hakikatnya orang yang tipe kepribadiannya sama dengan pekerjaan
yang mereka pilih seharusnya mereka mempunyai bakat dan kemampuan
yang tepat untuk memenuhi tuntutan

dari pekerjaan mereka. Dengan

demikian akan lebih besar kemungkinan untuk berhasil pada pekerjaan
tersebut, dan lebih memungkinkan untuk mencapai kepuasan yang tinggi
dari pekerjaan mereka.
2.1.5.2 Teori-teori Kepuasan Kerja
Menurut Wexley dan Yulk ( 1977) pada dasarnya teori-teori tentang kepuasan
kerja yang lazim dikenal ada tiga macam yaitu (Munandar, 2014) :
a. Discrepancy theory
Teori pertentangan dari Locke (Munandar, 2014) menerangkan bahwa
kepuasan kerja seseorang tergantungpada perbedaan antara apa yang
diinginkan dengan apa yang menurut persepsinyatelah diperoleh melalui
pekerjaannya. Orang akan puas apabila tidak adaperbedaan antara yang
diinginkan dengan persepsinya atas kenyataan, karenabatas minimum yang
diinginkan maka orang akan menjadi lebih puas lagiwalaupun terdapat
“discrepancy”, tetapi merupakan discrepancy positif.Sebaliknya, semakin
jauh dari kenyataan yang dirasakan itu dibawah standarminimum sehingga
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menjadi negatif discrepancy, maka makin besar pulaketidakpuasan
terhadap pekerjaannya.
b. Equity theory
Equity

theorydikembangkan

oleh

Adams

(1963)Dalam

equity

theory,kepuasan kerja seseorang tergantung apakah ia merasakan keadilan
atau tidak atassituasi. Perasaan keadilan atau ketidakadilan atas suatu
situasi diperoleh denganmembandingkan dirinya dengan orang lain yang
sekelas, sekantor maupun ditempat lain (Munandar 2014)..
2.1.5.3Faktor-Faktor yang dapat Menimbulkan Kepuasan Kerja
Sebagianbesar orang berpendapat bahwa gaji atau upah merupakan faktor
utama untukdapat menimbulkan kepuasan kerja. Sampai taraf tertentu,hal ini memang
bisaditerima, terutama dalam negara yang sedang berkembang, dimana uang
merupakan kebutuhan yang sangat vital untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok
sehari – hari. Bila masyarakat sudah bisa memenuhi kebutuhankeluarganya secara
wajar, maka gaji atau upah ini tidak menjadi faktor utama.Sesuai dengan tingkatan
motivasi manusia yang dikemukakan oleh Maslow (1943), makaupah atau gaji
merupakan kebutuhan dasar.
Menurut pendapat Gilmer(1966)tentang faktor – faktor yangmempengaruhi
kepuasan kerja sebagai berikut (Moch. As’ad, 2004) :
1) Kesempatan untuk maju. Dalam hal ini ada tidaknya kesempatan
untukmemperoleh kesempatan peningkatan pengalaman dan kemampuan
kerjaselama bekerja.
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2) Keamanan kerja. Faktor ini sering disebut sebagai penunjang kepuasankerja,
baik

karyawan

pria

maupun wanita. Keadaan

yang

aman

sangat

mempengaruhi perasaan kerja karyawan selama bekerja.
3) Gaji. Gaji lebih banyak menyebabkan ketidakpuasan, dan jarang orangyang
mengekspresikan

kepuasan

kerjanya

dengan

sejumlah

uang

yang

diperolehnya.
4) Manajemen kerja. Manajemen kerja yang baik adalah yang memberikansituasi
dan kondisi kerja yang stabil, sehingga karyawan dapat bekerjadengan
nyaman.
5) Kondisi kerja. Seperti tempat kerja, ventilasi, penyinaran,kantin, dan tempat
parkir.
6) Pengawasan (Supervisi). Bagi Karyawan, Supervisor dianggap sebagaifigur
ayah dan sekaligus atasannya. Supervisi yang buruk dapat berakibatabsensi
dan turn tover.
7) Faktor intrinsik dari pekerjaan. Atribut yang ada pada pekerjaanmensyaratkan
ketrampilan tertentu. Sukar dan mudahnya serta kebanggaanakan tugas akan
meningkatkan atau mengurangi kepuasan.
8) Komunikasi.

Komunikasi

yang

lancar

antara

karyawan

dengan

pimpinanbanyak dipakai untuk menyukai jabatannya. Kesediaan pihak
pimpinan untuk mau mendengar, memahami danmengakui pendapat atau
prestasi karyawannya sangat berperan dalammenimbukan kepuasan kerja.
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9) Aspek sosial dalam pekerjaan. Merupakan salah satu sikap yang
sulitdigambarkan tetapi dipandang sebagai faktor yang menunjang puas
atautidak puas dalam kerja
10) Fasilitas. Fasilitas rumah sakit, cuti, dana pensiun, atau perumahanmerupakan
standar suatu jabatan dan apabila dapat dipenuhi akanmenimbulkan rasa puas.
Menurut pendapat Moh. As’ad (2004), faktor yang mempengaruhikepuasan
kerja antara lain :
a. Faktor

psikologis,

merupakan

faktor

yang

berhubungan

dengan

kejiwaanpegawai yang meliputi minat, ketentraman kerja, sikap terhadap
kerja,perasaan kerja.
b. Faktor

fisik,

merupakan

faktor

yang

berhubungan

dengan

fisik

lingkungankerja dan kondisi fisik pegawai, meliputi jenis pekerjaan,
pengaturan waktukerja, perlengkapan kerja, sirkulasi udara, kesehatan
pegawai.
c. Faktor finansial, merupakan faktor yang berhubungan dengan jaminan
sertakesejahteraan pegawai, yang meliputi sistem penggajian, jaminan
sosial,besarnya tunjangan, fasilitas yang diberikan, promosi dan lain-lain.
d. Faktor Sosial, merupakan faktor yang berhubungan dengan interaksi
sosialbaik antara sesama karyawan, dengan atasannya, maupun karywan
yangberbeda jenis pekerjaannya.
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2.1.5.4 Dampak dari kepuasan dan ketidakpuasan kerja
Dampak perilaku dari kepuasan dan ketidakpuasan kerja telah banyak diteliti
dan dikaji. Berikut beberapa hasil penelitian tentang dampak kepuasan kerja terhadap
produktivitas, ketidakhadiran, dan keluarnya pegawai dan dampaknya terhadap
kesehatan.
a. Dampak terhadap produktivitas
Pada awalnya orang berpendapat bahwa produktivitas dapat dinaikkan dengan
menaikkan kepuasan kerja. Hasil penelitian tidak mendukung pandangan ini.
Hubungan antara produktivitas dan kepuasan kerja sangat kecil.

Vroom

(1988)menyatakan hasil penelitiannya bahwa produktivitas dipengaruhi oleh
banyak faktor-faktor moderator di samping kepuasan kerja (Munandar 2014).
2.

Dampak terhadap Ketidakhadiran (Absenteisme) dan keluarnya Tenaga Kerja
(TurnOver)
Porterdan Rhodes (1979) mengembangkan model dari pengaruh terhadap

kehadiran. Mereka melihat adanya dua factor pada perilaku hadir. Yaitu motivasi
untuk hadir dan kemampuan untuk hadir. Mereka percaya bahwa motivasi untuk
hadir dipengaruhi oleh kepuasan kerja dalam kombinasi dengan tekanan-tekanan
internal dan eksternal untuk datang pada pekerjaan (Munandar, 2014).
Model meninggalkan pekerjaan dari Mobley, Horney, dan Hollingworth
(1978)menunjukkan bahwa tenaga kerja menjadi tidak puas terjadi beberapa tahap
(misalnya

berpikir

untuk

meninggalkan

pekerjaan)

sebelum

keputusan
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meninggalkan pekerjaan diambil. Mereka menemukan bukti yang menunjukkan
bahwa tingkat dari kepuasan kerja berkolerasi dengan pemikiran untuk
meninggalkan pekerjaan, dan niat untuk meninggalkan pekerjaan berkolerasi
dengan meninggalkan pekerjaan secara actual (Munandar, 2014).
Menurut Robbins (1998)terdapat empat cara mengungkapkan ketidakpuasan
karyawan, yaitu (Munandar, 2014):
a. Keluar (Exit) : ketidakpuasan kerja yang diungkapkan dengan
meninggalkan pekerjaan. Termasuk mencari pekerjaan lain.
b. Menyuarakan (Voice): ketidakpuasan kerja yang diungkapkan melalui
usaha aktif dan konstruktif untuk memperbaiki kondisi, termasuk
memberikan saran perbaikan, mendiskusikan masalah dengan atasannya.
c. Mengabaikan (Neglect) : ketidakpuasan kerja yag diungkapkan dengan
sikap membiarkan keadaan menjadi buruk, misalnya : sering absen, atau
datang terlambat, kesalahan yang dibuat makin banyak.
d. Kesetiaan (Loyalty) : ketidakpuasan kerja yag diungkapkan dengan
menunggu secara pasif sampai kondisi menjadi baik, termasuk membela
perusahaan terhadap kritik dari luar dan percaya bahwa organisasi dan
manajemen akan melakukan hal yang tepat untuk memperbaiki kondisi.
2

Dampak terhadap Kesehatan
Meskipun jelas bahwa kepuasan kerja berhubungan dengan kesehatan, tapi
hubungan kausalnya masih belum jelas. Diduga bahwa kepuasan kerja
menunjang tingkat dari fungsi fisik dan mental dan kepuasan sendiri merupakan
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tanda dari kesehatan. Tingkat dari kepuasan kerja dan kesehatan mungkin saling
mengkukuhkan sehingga peningkatan dari yang satu dapat meningkatkan yang
lain dan sebaliknya penurunan yang satu mempunyai akibat yang negative juga
pada yang lain.
2.1.5.5 Indikator yang mempengaruhi Kepuasan Kerja
Menurut Celluci dan De Vries (1978)terdapat beberapaindikator yang
mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu( Fuad Mas’ud, 2004) :
1. Gaji
2. Promosi
3. Rekan kerja
4. Penyelia
5. Pekerjaan itu sendiri
2.2
2.2.1.

Kerangka Konseptual
Keterkaitan antara Stress Kerja Terhadap Motivasi
Luthans (Yulianti, 2000) mendefinisikan stres sebagai suatu tanggapan dalam

menyesuaikan diri yang dipengaruhi oleh perbedaan individu dan proses psikologis,
sebagai konsekuensi dari tindakan lingkungan, situasi atau peristiwa yang terlalu
banyak mengadakan tuntutan psikologis dan fisik seseorang. Akibat adanya stres
kerja yaitu orang menjadi nervous, merasakan kecemasan yang kronis, peningkatan
ketegangan pada emosi, proses berpikir dan kondisi fisik individu. Karyawan yang
bekerja terlalu berat dan di luar batas kerja normal akan mengalami stress akibat dari
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beban tugas yang terlalu besar sementara kemampuan yang dimiliki terbatas. Stress
yang dialami oleh karyawan akan mempengaruhi motivasi kerja yang dihasilkannya,
karena karyawan tidak bisa bekerja dengan efisien. Sehingga sangat mempengaruhi
kinerja perusahaan secara keseluruhan.
Stress kerja yang telah mencapai puncaknya akan berdampak merugikan
organisasi dimana karyawan tersebut bekerja, karena motivasi kerjanya menurun,
stress akan mengganggu pelaksanaan tugas-tugasnya, sehingga tidak mampu
mengambil keputusan dengan baik.
Martini dan Fadli (2011) menemukan pengaruhantara stres kerja terhadap
motivasi terdapat pengaruh yang negatif dan lemah. Kontribusi variabel stress kerja
terhadap motivasi sebesar 49,9% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang
tidak diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan tabel ANOVA diperoleh koefisien
regresi X sebesar 0,435 menyatakan bahwa setiap penambahan variabel stres kerja
dapat berpengaruh sebesar 0,435 terhadap motivasi.
Penelitian yang dilakukan oleh Wani (2013) dalam jurnal “Job stress and its
impact on employee motivation” pada 400 karyawan di Bank Komersial, menyatakan
bahwa adanya pengaruh yang kuat antara stress kerja dan motivasi karyawan.
Berdasarkan penelitian diatas, penelitian ini menarik hipotesis bahwa stress
kerja berpengaruh terhadap motivasi
Ha₁

:Stress kerja berpengaruh negatif terhadap Motivasi
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2.2.2.

Keterkaitan antara Dukungan Sosial Terhadap Motivasi
Menurut Johnson dan Johnson (Rambe & Tarmidi, 2011) dukungan sosial

merupakan keberadaan orang lain yang dapat diandalkan untuk dimintai bantuan,
dorongan dan penerimaan apabila individu mengalami kesulitan. House & Kahn
(Hidayati, 2011) menyebutkan bentuk-bentuk dukungan sosial orang tua,yaitu
dukungan emosional berupa cinta dan kasih sayang, ungkapan empati, perlindungan,
perhatian dan kepercayaan, keterbukaan serta kerelaan dalam memecahkan masalah
seseorang. Kemudian dukungan instrumental berupa bantuan uang, kesempatan, dan
modifikasi lingkungan. Selain itu juga ada dukungan informasi berupa pemberian
nasehat, arahan, pertimbangan tentang bagaimana seseorang harus berbuat, serta
dukungan penilaian berupa pemberian penghargaan.
Masalah yang muncul di dalam organisasi dikhawatirkan berdampak langsung
pada motivasi karyawan, ancaman pemecatan dikhawatirkan akan terjadi, sehingga
karyawan dalam bekerja diliputi rasa was-was dan khawatir. Mengatasi hal tersebut
seorang karyawan dalam bekerja membutuhkan dukungan sosial yang berasal dari
atasan, teman kerja, maupun keluarga.
Penelitian
bahwasebagian

yang
besar

dilakukan
dukungan

oleh
sosial

Hidayati(2011),
beradapada

yang

kategori

menunjukkan
sedang

dan

hasilnyamenyatakan bahwa ada hubungan yangpositif dan signifikan antara
dukungansosial yang diterima seorang muridterhadap motivasi belajar siswa.
Berdasarkan penelitian diatas, penelitian ini menarik hipotesis bahwa
dukungan sosial berpengaruh terhadap motivasi
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Ha₂
2.2.3

:Dukungan sosial berpengaruh positif terhadap Motivasi

Keterkaitan antara Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja
Motivasi merupakan suatu proses dimana kebutuhan-kebutuhan mendorong

seseorang untuk melakukan serangkaian pekerjaan yang mengarah ke tercapainya
tujan tertentu (Munandar; 2001)
Menurut George & Jones (2005), motivasi kerja adalah suatu dorongan secara
psikologis kepada seseorang, yang menentukan arah dari perilaku (direction
behavior) seseorang dalam suatu organisasi, tingkat usaha (level of effort), dan tingkat
kegigihan atau ketahanan dalam menghadapi suatu halangan atau masalah (level of
persistence). Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa apabila seseorang
mempunyai dorongan secara psikologis yang positif maka akan menghasilkan
perilaku yang baik, kemudian tingkat usaha yang diberikan dalam bekerja juga baik,
dan menjadi gigih terhadap suatu masalah didalam pekerjaan. Sehingga ada benarnya
walaupun beberapa karyawan selalu mendapatkan tekanan atas pekerjaan mereka,
namun mereka masih saja merasa memiliki kepuasan terhadap pekerjaan mereka
tinggi.
Herzberg et al. (1959) menggambarkan hubungan antara dua variabel sebagai
Kepuasan Kerja merupakan hasil dari dua jenis faktor, intrinsik dan faktor ekstrinsik;
faktor intrinsik dinilai kepuasan kerja dan ekstrinsik faktor yang menyebabkan
ketidakpuasan dan mengurangi tingkat kepuasan kerja. Faktor-faktor ekstrinsik juga
disebut sebagai faktor higienis. Menurut Herzberg, faktor kebersihan hasil dalam
bentuk ketidakpuasan dan ini adalah fitur eksternal atau lingkungan misalnya
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kebijakan perusahaan dan administrasi, pengawasan, kondisi kerja, gaji dan manfaat.
Faktor intrinsik juga disebut pemuas dan motivator, termasuk karya kreatif atau
menantang, tanggung jawab dan kemajuan peluang.
Kovach (1987)juga mencoba untuk mengidentifikasi hubungan; kemampuan
untuk menyediakan kebutuhan dasar seseorang dapat memotivasi karyawan lebih giat
dalam bekerja agar kebutuhan lainnya terpenuhi sehingga karyawan puas dengan
pekerjaan mereka (Munandar, 2014). Brown (1996) meneliti bahwa ketika sebuah
organisasi memiliki beberapa karyawan puas atau senang,dapat berdampak terhadap
kepuasan karyawannya.
Kartika dan Kaihatu (2010) juga menemukan pengaruh antara motivasi kerja
terhadap kepuasan kerja yang signifikan pada studi kasus karyawan restoran di
Pakuwon Food Festival Surabaya. Kontribusi variabel motivasi terhadap kepuasan
kerja hanya sebesar 13,6% sedangkan sisanya merupakan kontribusi dari variabelvariabel yang tidak diteliti. Kunci utama mengapa mereka menyukai pekerjaan
tersebut adalah hubungan pertemanan antara rekan kerja sangat baik.
Berdasarkan penelitian diatas, penelitian ini menarik hipotesis bahwa motivasi
kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja.
Ha
2.2.4

:Motivasi kerja berpengaruh positif terhadap Kepuasan Kerja

Keterkaitan antara Stress Kerja Terhadap Kepuasan Kerja
Stress memiliki dampak yang merugikan bagi perusahaan. Reaksi terhadap

stress dapat merupakan reaksi bersifat psikis maupun fisikterhadap individu
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(Veitzhal,2011). Selain itu, stress kerja juga memiliki hubungan yang negatif
terhadap kepuasan kerja.
Ketidakpuasan karyawan dapat dinyatakan dalam sejumlah cara (Robbins
1998) antara lain: (1) Keluar (exit), yaitu perilaku yang ditujukan untuk
meninggalkan organisasi, termasuk mencari posisi baru dan mengundurkan diri, (2)
Aspirasi (voice), yaitu secara aktif dan konstruktif berusaha memperbaiki kondisi,
termasuk menyarankan perbaikan, mendiskusikan permasalahan dengan atasan, dan
beberapa bentuk aktivitas serikat kerja, (3) Kesetiaan (loyalty), yaitu secara pasif
tetapi optimistis menunggu membaiknya kondisi, termasuk membela organisasi
ketika berhadapan dengan kecaman eksternal dan mempercayai organisasi dan
manajemennya untuk ”melakukan hal yang benar”, serta (4) Pengabaian (neglect),
yaitu secara pasif membiarkan kondisi menjadi lebih buruk, termasuk ketidakhadiran
atau keterlambatan yang terus-menerus, menurunnya kinerja karyawan, dan
meningkatnya tingkat kesalahan (Munandar, 2014).
Stress dapat berarti bermacam-macam, masyarakat menggambarkan stress
sebagai suatu perasaan tertekan, gelisah, atau khawatir terhadap sesuatu yang
mengganggu pikiran seseorang. Fincham & Rhodes (1988)mendefinisikan Stress
kerja sebagai ketidakseimbangan keinginan dan kemampuan memenuhinya yang
mengakibatkan ketidakmampuannya untuk menghadapi berbagai tuntutan terhadap
dirinya secara efektif (Munandar, 2014).
Menurut Bemana, Shimin.,dkk (2013) yang meneliti tentang para staff di Iran,
menunjukkan bahwa stress kerja berpengaruhnegatif tetapi tidak signifikan dengan
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kepuasaan kerja. Dalam kasus ini stress kerja dapat ditekan dengan pemberian
insentif yang sesuai sehingga tercipta kepuasan staff di Iran. Dalam penelitian ini
ditemukan bahwa motivasi juga memiliki peran penting dalam terciptanya kepuasan
kerja.
Penelitian yang dilakukan oleh Mansoor dkk(2011) juga menunjukan bahwa
stress kerja memiliki pengaruhnegatif terhadap kepuasan kerja karyawan. Menurut
Mansoor, dkk terdapat beberapa faktor penting yang menyebabkan stress, salah
satunya adalah konflik peran. Konflik peran muncul( Drury, 1984) ketika dua orang
atau lebih merasa tidak cocok dalam kelompok sehingga terdapat perbedaan
pandangan sehingga menimbulkan permasalahan yang dapat menurunkan kepuasan
kerja(Mansoor dkk, 2011).
Chandraiah, K., dkk (2003) meneliti 105 manajer dengan teknik sampel acak
(random sampling) dari 6 industri berskala besar yang terletak di kota Calcutta,India.
Hasil olah data yang didapat menunjukkan bahwa individu yang berada dibawah
tekanan yang berlebihan akan cenderung tidak merasa puas dengan pekerjaan mereka.
Subjek dengan kepuasan kerja yang lebih rendah ditemukan mengalami stress dalam
bentuk mengalami kelebihan beban kerja (overload), ketidakjelasan peran (role
ambiguity),

konflik

peran

(role

conflict),

partisipasi

yang

rendah,

dan

ketidakberdayaan mereka di dalam lingkungan kerja
Berdasarkan penelitian diatas, penelitian ini menarik hipotesis bahwa stress
kerja berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja.
Ha

:Stress Kerja berpengaruh negatif terhadap Kepuasan Kerja
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2.2.5. Keterkaitan antara Dukungan Sosial dengan Kepuasan Kerja
Dukungan sosial sangat diperlukan oleh karyawan untuk mengurangi stress
kerja. Semakin besar dukungan sosial yang diterima maka semakin rendah tingkat
stress kerjanya. Selain berpengaruh negative terhadap stress kerja, dukungan sosial
juga berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Karyawan yang memiliki dukungan sosial
yang tinggi akan memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi (Yuliasia dkk, 2012).
Dukungan sosial juga dapat membantu mengurangi perasaan tidak puas dan
tertekan yang dirasakan oleh pekerja bilamana mereka dihadapkan pada tekanan dan
kekakuan pekerjaan mereka. Menurut Yuliasia dkk (2012) disamping kepuasan gaji,
dukungan sosial juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja
karyawan PT Wonokoyo Joyo Corporindo yang dinyatakan dengan nilai koefisien
regresi sebesar 0,41.
Berdasarkan penelitian diatas, penelitian ini menarik hipotesis bahwa
dukungan sosial berpengaruh terhadap kepuasan kerja
Ha

:Dukungan Sosial berpengaruh positif terhadap Kepuasan Kerja
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2.3

Model Penelitian
Gambar 2.2 Model Penelitian

Ha4‐

• Stress Kerja

Ha1‐
Ha3+
Ha2

+

Kepuasan Kerja

Motivasi

Dukungan Sosial
Ha5+

Sumber : Lou Lu (1999)
Berdasarkan model penelitian tersebut. Peneliti mengajukan beberapa hipotesis sebagai
berikut :

Ha : Stress kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap motivasi
Ha : Dukungan sosial berpengaruhpositifsignifikan terhadap motivasi
Ha : Motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja
Ha : Stress kerja berpengaruh nrgatif signifikan terhadap kepuasan kerja
Ha : Dukungan sosial berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja.
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BABIII
METODOLOGI PENELITIAN

3.1

Objek Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Bank X Kantor Cabang Bogor

yang dilakukan pada tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh
informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Kepuasan Kerja. Faktor-faktor
yang dianggap dapat mempengaruhi Kepuasan Kerja (Y) adalahStress Kerja (X1),
Dukungan Sosial (X2), danMotivasi (X3). Penelitian ini dilakukan untuk membantu
pihak-pihak yang terkait dalam melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan
kerja karyawan Bank X.
3.2

Desain Penelitian
Desain penelitian memiliki definisi sebagai seuah 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 (Malhotra, 2010).
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
deskriptif (descriptive). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dirancang
untuk membantu pembuat keputusan dalam menentukan, mengevaluasi, dan memilih
alternatif terbaik dalam memecahkan masalah (Maholtra,2010).
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Pada penelitian ini, menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif yang akan
dilakukan satu kali dalam suatu periode (cross sectional design). Cross sectional
design adalah jenis rancangan riset yang terdiri dari pengumpulan informasi
mengenai sampel tertentu dari elemen populasi hanya sekali (Maholtra, 2010). Dalam
cross sectional design, hanya satu sampel responden diambil dari populasi sasaran
dan informasi hanya didapatkan satu kali dari responden tersebut.
3.3

Metode Penghimpunan Data
Dalam penelitian ini, data untuk penyelesaian penelitian bersumber dari data

primer dan sekunder. Menurut Malhotra (2010), pengertian data primer dan data
sekunder adalah sebagai berikut :
a. Data Primer
Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk menyelesaikan
masalah penelitian (Malhotra, 2010). Data primer diperoleh dari
responden secara langsung di lokasi penelitian. Data primer yang
diperoleh dari objek penelitian melalui observasi langsung dan tidak
langsung, serta pengisian kuesioner dengan responden yang terdiri dari
karyawan Bank X Area Bogor dan Sekitarnya.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk mendukung
penyelesaian penelitian (Maholtra, 2010). Pada data sekunder
berisikan informasi dan teori-teori yang digunakan untuk mendukung
penelitian yang dilakukan. Data sekunder tersebut diperoleh dari buku,
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jurnal, majalah, internet dan sumber lain guna mendukung penelitian
ini.
3.4

Populasi dan Sampel
Populasi adalah jumlah atau kumpulan elemen-elemen yang kita ingin buat

dari beberapa kesimpulan yang telah diambil (Zikmund, Babin, Carr, & Griffin,
2013). Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Bank X Area Bogor dan
Sekitarnya.
Sampel adalah kumpulan dari kasus, partisipan, peristiwa, atau catatan yang
terdiri dari sebagian target populasidan dipilih yang sesuai untuk mewakili suatu
populasi lalu melakukan pemilihan beberapa elemen dari suatu populasi untuk
mewakili populasi tersebut yang disebut sebagai sampling (Zikmund et al.
2013).Metodepengambilansampling adalah non probabilitasdengan menggunakan
purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel
berdasarkan pertimbangan tertentu, yang dianggap cocok dengan karakteristik sampel
yang ditentukan untuk dijadikan sampel (Malhotra, 2010). Teknik ini dipilih karena
populasi dan sampel yang diambil memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik
tersebut antara lain :
a) Telah bekerja sebagai karyawan tetap di Bank X . Karena kepuasan yang
ingin dilihat adalah kepuasan dari karyawan tetap bukan pimpinan dan
karyawan kontrak.
b) Telah bekerja sabagai karyawan selama dua tahun / lebih. Karyawan yang
bekerja minimal dua tahun diharapkan telah memahami hal-hal yang berkaitan
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dengan profesi karyawan dan telah beradaptasi dengan budaya perusahaan
sehingga dapat diukur pengaruh stress dan dukungan sosial terhadap motivasi
dan dampaknya terhadap kepuasan kerja karyawan.
c) Responden yang digunakan pada penelitian ini adalah karyawan pada posisi
Customer Service, Teller, dan Marketing.
Terakhir untuk

mengetahui dimana besarnya jumlah sampel

ditetapkan. Metode statistik dengan program SEM, ukuran sampel yang sesuai adalah
antara 100-200 Hair et al (2010). Bila ukuran sampel terlalu besar, misalnya 500
maka metode menjadi sangat sensitif sehingga sulit mendapatkan ukuran-ukuran
goodness of fit yang baik. Pedoman ukuran sampel tergantung pada jumlah indikator
kali 5 sampai 10 (Hair et al,2010). Dalam penelitian inijumlah sampelnya adalah
sebagai berikut:
Jumlah Sample = Indikator (5 – 10)
Jumlah Sample = 26 5 = 130 sampel

3.5

Operasionalisasi Variabel
Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (indipendent variable) adalah

Stress Kerja(X1), Dukungan Sosial (X2), dan Motivasi(X3). Variabel terikatnya
(dependent variabel) adalah Kepuasan Kerja(Y) dengan menggunakan kuesioner.
Kuesiner diukur dengan skala Interval 5 poin, mulai 1 sampai 5 sesuai dengan tingkat
kesetujuan.
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Variabel
Stress K
erja (SK)

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel
Definisi
Alat Ukur
Ketidakseimbangan
keinginan dan
kemampuan
memenuhinya yang
mengakibatkan
ketidakmampuannya
untuk menghadapi
berbagai tuntutan
terhadap dirinya
secara efektif

Fincham dan Rhodes
(1987)

Dukungan
Sosial (DS)

Pemberian informasi
baik secara verbal
maupun nonverbal,
pemberian bantuan
materiil dan non
materiil melalui
hubungan sosial yang
akrab
Saraffino (1990)

Skala
Pengukuran

SK1: Banyaknya tugas yang
dapat saya kerjakan.
SK2:Atasan berpengaruh besar
dalam pengambilan keputusan.
SK3: Banyaknya saya
menghadiri rapat.
SK4:Seberapa besar ketidakhatihatian saya dalam bekerja.
SK5: Lama saya menyelesaikan
pekerjaan.
SK6:Hubungan jenjang karier
dengan kerapihan dalam bekerja.
SK7:Banyaknya tekanan yang
diterima.
SK8:Adanya target dalam
mengerjakan tugas.
SK9: Tanggung jawab akan
tugas yang kurang.
SK10: Jenjang karier yang
pendek.
SK11: Seberapa banyak liburan
yang dapat saya lakukan
Judge, T. A., Boudreau, J. W., &
Bretz, R. D. (1994)
DS1:Adanya teman atau
keluarga untuk berbagi.
DS2:Teman atau keluarga yang
dapat diandalkan ketika
membutuhkan bantuan
DS3:Teman yang membuat saya
benar-benar menjadi diri sendiri
DS4:Masyarakat menghargai
kehidupan pribadi saya

Skala Interval
1-6

Skala Interval
1-6

Sarason, Levine,Basham, &
Sarason (1981)
Variabel

Definisi

Alat Ukur

Skala
Pengukuran
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Kesediaan untuk
mengeluarkan tingkat
daya yang tinggi
untuk tujuan
organisasi.
Robbins (2002)

Motivasi
(MO)

MO1: Gaji yang memadai dan
sesuai standar hidup.
MO2: Pemberian tunjangan
MO3: Pemberian penghargaan.
MO4: Rasa aman untuk masa
depan
MO5: Lingkungan kerja dan
fasilitas yang nyaman
MO6:Hubungan kerja sesama
pegawai baik

Skala Interval
1-6

Riduwan (2002)

Kepuasan
Kerja (KK)

Hasil keseluruhan
dari derajat suka atau
tidak sukanya tenaga
kerja terhadap
berbagai aspek dari
pekerjaannya.
Howel dan Dipboye
(1986, dalam
Munandar, 2014)

KK1: Puas terhadap promosi
yang ada
KK2:Puas terhadap gaji yang
diberikan
KK3:Puas terhadap rekan kerja
di kantor
KK4: Puas terhadap Penyelia
(Atasan)
KK5:Puas terhadap pekerjaan itu
sendiri

Skala Interval
1-6

Celluci dan De Vries (1978;
Fuad Mas’ud, 2004)

3.6

Metode Analisis Data
Model penelitian yang akan digunakan adalah model hubungan atau pengaruh

untuk mengujihipotesis yang diajukan maka metode analisis data yang digunakan
adalah

SEM

(Structural

Equation

Model).

SEM

adalah

prosedur

untukmemperkirakan serangkaian hubungan ketergantungan antara satu set konsep
atau konstruksi diwakili oleh beberapa variabel yang diukur dan dimasukkan ke
dalam sebuah model yang terintegrasi (Maholtra, 2010). Menurut Santoso (2012).
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SEM merupakan teknik tatistik multivariate yang merupakan kombinasi antara
analisis faktor dan analisis regresi (korelasi) memiliki tujuan untuk menguji
hubungan antar variabel yang ada pada sebuah model, baik itu antar indikator dengan
konstruknya, ataupun hubungan antar konstruk.
Proses SEM dilakukan secara otomatis yaitu dengan bantuan software yang
membantu menganalisis model SEM, software tersebut adalah AMOS 20 for
windows. Sebuah model SEM yang lengkap pada dasarnya terdiri dari Measurement
Model dan Overall Model. Measurement model ditujukan untuk mengkonfirmasi
sebuah dimensi atau factor berdasarkan indicator-indikator empirisnya. Selanjutnya,
overall model adalah model keseluruhan hubungan yang membentuk atau
menjelaskan kualitas antara factor. Menurut wijanto (2008), ada beberapa tahapan
pokok yang dilalui dalam menggunakan SEM untuk sebuah kegiatan penelitian,
yaitu:
1) Spesifikasi model (specification model)
2) Identifikasi (identification)
3) Estimasi (estimation)
4) Uji kecocokan (Testing Fit)

3.6.1. Spesifikasi model (Spesification Model)
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SEM dimulai dengan menspesifikasikan model yang akan diestimasi.
Spesifikasi model yang mempresentasikan permasalahan yang diteliti adalah penting
dalam SEM.
Penelitian ini memiliki variabel laten eksogen dan endogen, yaitu stress kerja,
dukungan sosial (variabel eksogen), motivasi (eksogen dan endogen), dan kepuasan
kerja (endogen).
Variabel teramati atau variabel terukur adalah variabel yang dapat diamati
atau disebut sebagai variabale indicator. Variabel teramati merupakan indikator atau
ukuran dari variabel eksogen maupun variabel endogen. Pada metode survey
menggunakan kuesioner, setiap pertanyaan mewakili variabel pada penelitian.

Gambar 3.3 Spesifikasi Model Penelitian

Sumber Amos 20

3.6.2. Identifikasi (Identification)

Indonesia Banking School
62

Pengaruh Stress Kerja..., Ceysa Atrilya, Ma.-IBS, 2016

Pada tahap ini identifikasi kita perlu memeriksa identifikasi dari persamaan
simultan tersebut. Secara garis besar ada 3 kategori identifikasi dalam persamaan
simultan, yaitu:
1) Under-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang di
estimasi lebih besar dari jumlah data yang diketahui (data tersebut merupakan
variance dan covariance dari variabel-variabel teramati). Pada SEM, model
dikatakan underidentified jika degree of freedom adalah negative. Jika terjadi
underidentified maka estimasi dan penilaian model tidak perlu dilakukan.
2) Just-identified Model adalah dengan jumlah parameter yang diestimasi sama
dengan data yang diketahui. Pada SEM, model yang just identified
mempunyai degree of freedom 0 (nol) dan dalam terminology SEM
dinamankan saturated. Pada model yang just identified, penilaian model tidak
perlu dilakukan.
3) Over-identified model adalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi
lebih kecil dari jumlah data yang diketahui. Dalam SEM, model dikatakan
over identified jika degree of freedom adalah positif. Jadi jika terjadi over
identified maka estimasi penilaian bisa dilakukan.

3.6.3. Estimasi (estimation)
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Tahap ini berkaitan dengan estimasi terhadap model untuk menghasilkan
nilai-nilaiparameter dengan menggunakan salah satu metode estimasi yang tersedia.
Penilaian metode estimasi yang digunakan seringkali ditentukan berdasarkan
karakteristik dari variabel-variabel yang dianalisis. Estimator yang palking banyak
digunakan dalam SEM adalah Maximum Likelihood Estimator (MLE). MLE ini
secara interatif akan meminimisasian fungsi F (S,∑( )) sebagai berikut:
FML (Ө) = log |∑( Ө) | + tr (S∑¯¹ ( Ө))-log |S |-(p+q)
Dimana diasumsikan ∑(

dan S adalah definit positif, X dan Y adalah

multinational distribution dan S mempunyai Wishart distribution (Bollen, 1989 dalam
(Wijanto, 2008). Sedangkan p+q adalah banyaknya variabel teramati (X dan Y).
3.6.4. Uji Kecocokan (Testing Fit)
Dalam tahap ini, akan memeriksa tingkat kecocokan antara data dengan
model, validitas dan realibilitas model pengukuran, dan signifikansi koefisienkoefisien dari model structural. Menurut (Hair et al, 2010) evaluasi terhadap tingkat
keccoocokan data dengan model dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:
1) Kecocokan model pengukuran (measurement model fit)
2) Kecocokan keseluruhan model (overall model fit)

3.6.4.1 Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit)
Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap konstruk
atau model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten dengan beberapa
variabel teramati indicator) secara terpisah melalui:
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1) Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran Uji validitas
digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa baik instrument yang
akan diukur (Hair et al, 2010)
Tabel 3.2 Uji Validitas
No
1

Ukuran Validitas
Kaiser

meyer-olkin

adequency

measure

adalah

Nilai Disyaratkan
of

sampling

statistic

yang

Nilai KMO MSA > 0,5 menunjukkan bahwa faktor
analisis dapat digunakan

mengindikasikan proporsi variasi dalam variabel
yang

merupakan

variasi

umum

(common

variance), yakni variasi dalam penelitian

2

Bartlett’s test of sphericity mengindikasikan

Nilai signifikansi adalah hasil uji, jika nilai hasil uji <

bahwa matriks korelasi adalah matriks identitas

0,05 menunjukkan hubungan yang signifikan antara

yang mengindikasikan bahwa variabel-variabel

variabel dan merupakan nilai yang diharapkan

dalam faktor bersifat related atau unrelated

3

Anti image matrices, setiap nilai pada kolom

Nilai diagonal anti-image correlation matrix > 0,5

diagonal

menunjukkan variabel cocok atau sesuai dengan

anti-image

correlation

matrix

menunjukkan measure of sampling adequacy

struktur variabel lainnya di dalam faktor tersebut

dari masing-masing indicator

4

Total variance explained, nilai pada kolom
“cumulative

%”

menunjukkan

Nilai “cumulative %” harus> 60%

presentase

variansi yang disebabkan oleh keseluruhan
faktor

5

Component matrix, nilai factor loading dari

Nilai factor loading ≥0,5

variabel-variabel komponen faktor

Sumber : (Hair et al, 2010)
2) Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari mmodel pengukuran
Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi
menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam
mengukur konstruk latennya (Hair et al., 2010). Untuk mengukur reliabilitas
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dalam SEM akan digunakan composite reliability measure (ukuran reliabilitas
komposit) dan variance extracted measure (ukuran ekstrak varian) Hair et al.,
2010).
a) Reliabilitas komposit suatu konstruk dihitung dengan rumus seperti berikut:
∑

∑std. loading
.

∑

Dimana standardized loading (std loading) dapat diperoleh secara langsung
hasil perhitungan AMOS, dan ej adalah measurement error untuk setiap indikator
atau variabel teramati (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010).
b) Ekstrak varian mencerminkan jumlah varian keseluruhan dalam indicatorindikator atau variabel teramati yang dijelaskan oleh variabel laten. Ukuran
ektrak varian dapat dihitung sebagai berikut : (Hair, Black, Babin, &
Anderson, 2010).
∑std. loading

Dimana N adalah banyaknya indikator atau variabel teramati dari model
pengukuran (Hair et al, 2010) menyatakan bahwa sebuah konstruk mempunyai
reliabilitas yang baik, jika nilai konstruk reliabilitasnya (construct reliability) ≥ 0,70
dan nilai ekstrak variannya (variance extracted) ≥ 0,50.
3.6.4.2. Kecocokan Model Keseluruhan (Overall Model Fit)
Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditunjukan untuk mengevaluasi
secaraumum derajat kecocokan atau Goodness of Fit (GOF) antara data dengan
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model. Menilai GOF suatu SEM secara menyeluruh (overall) tidak dapat dilakukan
secara langsung seperti ada teknik multivariate yang lain.
1. Ukuran Kecocokan Absolut
Ukuran

kecocokan

absolute

menetukan

derajat

prediksi

model

keseluruhan terhadap matriks korelasi dank ovarian. Dari berbagai ukuran
kecocokan

absolute,

ukuran-ukuran

yang

biasnya

digunakan

untuk

mengevaluasi SEM adalah sebagai berikut:
a. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
Indeks merupakan salah satu indeks informative dalam SEM. Rumus
perhitungan RMSEA adalah sebagai berikut
RMSEA =

√

Nilai RMSEA ≤ 0,05 menandakan close fit, sedangkan 0,05 ≤ RMSEA ≤
0,01 menunjukkan good fit.
b. CMIN/DF
CMIN/DF adalah nilai CMIN dibagi dengan DF. Rumus perhitungan
CMIN/DF adalah sebagai berikut:

2. Ukuran Kecocokan Inkremental
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Ukuran kecocokan incremental membandingkan model yang diusulkan
dengan model dasar (baseline model) yang sering disebut sebagai nullmodel
atau independence model.
a. Comparative Fit Index (CFI)
Adapun rumus CFI adalah sebagai berikut:
CFI = 1 -

₁
₂

Nilai CFI akan berkisar dari 0 sampai 1. Nilai CFI ≥ 0,90 menunjukkan
good fit sedangkan 0,80 ≤ CFI < 0,90 sering disebut sebagai marginal
fit.
Perubahan tentang uji kecocokan serta batas-batas nilai yang
menunjukkan tingkat kecocokan yang tidak baik (good fit) untuk
setiap GOF (Goodness of Fit) dapat diringkas ke dalam tabel sebagai
berikut.
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Tabel 3.4 Perbandingan Ukuran-Ukuran GOF
Ukuran GOF

Tingkat Kecocokan yang bisa diterima

Root Mean Square Error of

Rata-rata perbedaan per degree of freedom

Approximation (RMSEA)

yang diharapkan terjadi dalam populasi dan
bukan sample
RMSEA ≤ 0,80 adalah good fit, sedang
RMSEA < 0,05 adalah close fit
Nilai CMIN/DF ≤ 5 adalah good fit

CMIN/DF

Incremental fit Measures
Comparative fit Index

Nilai berkisar antara 0-1 dengan nilai lebih

(CFI)

tinggi adalah lebih baik. CFI ≥ 0,90 adalah
good fit, sedang 0,80 ≤ CFI < 0,90 adalah
marginal fit
Sumber: (Hair et al, 2010)
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1

Gambaran Umum Objek penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat PT. Bank X Tbk
Bank x didirikan pada 2 oktober 1998, sebagai bagian dari program
restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan
Juli 1999, 4 (empat) bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara,
Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi
Bank X, dimana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan
dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai hari ini, Bank X meneruskan
tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan
dan perekonomian Indonesia.
Setelah merger, Bank X melaksanakan proses konsolidasi secara
menyeluruh. Pada saat itu, kami menutup 194 kantor cabang yang saling berdekatan
dan rasionalisasi jumlah karyawan dari jumlah gabungan 26.600 menjadi 17.620.
Brand Bank X diimplementasikan ke semua jaringan dan seluruh kegiatan
periklanan dan promosi lainya. Salah satu prestasi Bank X yang paling signifikan
adalah dengan mengganti platform teknologinya secara menyeluruh. Bank x
mewarisi total 9 core banking system yang berbeda dari 4 bank pendahulunya. Bank
X segera berinvestasi untuk mengkonsolidasikan sistem-sistem platform yang
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terkuat. Dibutuhkan tiga tahun dan dana sebesar US$ 200 juta demi
mengembangkan program untuk menggantikan core banking platform sebelumnya
agar sesuai dengan standar perbankan ritel. Kini infrastruktur IT Bank X telah
menyediakan system pengolahan dana straight-throught dan interface yang seragam
bagi pelanggannya.
4.1.2

Visi dan Misi PT. Bank X Tbk

Visi :
1. Menjadi Bank terdepan di Indonesia
2. Menjadi Bank blue chip public di Asia Tenggara diukur berdasarkan
kapitalisasi pasar.
Misi :
1. Memasuki segmen bisnis yang menguntungkan dan memiliki prospek
tumbuh sekaligus berperan sebagai institusi perbankan yang komprehensif
2. Berfokus

pada segmen korporasi, komersial, mikro dan ritel, serta

pembiayaan konsumen dengan strategi yang berbeda di setiap bisnisnya dan
bersinergi dengan seluruh segmen pasar yang ada
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4.2

Analisis Deskriptif Data Responden
Analisis data deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai

objek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari kelompok subjek
yang diteliti. Analisis data responden dibutuhkan untuk mengetahui informasi
mengenai latar belakang responden. Informasi tersebut dapat dijadikan bahan untuk
menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh. Berikut ini adalah deskriptif responden
dari hasil penelitian yang telah diolah.

4.2.1

Jenis Kelamin
Gambar 4.1 Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin
70%

63%

60%
50%
40%

37%

30%
20%
10%
0%
pria

wanita

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel

Gambar 4.1 menggambarkan bahwa dari seluruh responden yang berjumlah
130 orang, dapat dilihat bahwa responden berjenis kelamin wanita berjumlah 82
orang atau sebesar 63% dan responden yang berjenis kelamin pria berjumlah 48
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orang atau sebesar 37%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah responden wanita lebih
besar daripada jumlah responden laki-laki.
4.2.2

Usia Responden
Gambar 4.2 Usia Responden

60%
51%
50%
38%

40%

25 ‐ 34 tahun
35 ‐ 44 tahun

30%

≥ 45 tahun
20%
11%
10%
0%
25 ‐ 34 tahun

35 ‐ 44 tahun

≥ 45 tahun

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel

Pada gambar 4.2 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden dalam
penelitian ini adalah responden yang berusia 25-34 tahun yang berjumlah 66 orang
atau sebesar 51% dari total responden, kemudian diikuti oleh responden yang berusia
35-44tahun dengan jumlah responden 49 orang atau sebesar 38%, lalu diikuti
responden dengan usia≥ 45 tahun dengan jumlah 15 orang atau sebesar 11%.
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4.2.3

Pendidikan
Gambar 4.3 Pendidikan

Pendidikan
80%

73%

70%
60%
50%
40%
30%
18%

20%
10%

9%

0%
pasca sarjana

sarjana

diploma

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel

Berdasarkan gambar 4.3 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden
dalam penelitian ini lebih dari setengah responden berpendidikan sarjana sebanyak
95 orang , selanjutnya yang berpendidikan diploma sebanyak 23 orang, dan hanya
sebagian kecil dari respoden yang berpendidikan pasca sarjana sebanyak 12 orang.

4.2.4

Masa Kerja
Berdasarkan gambar 4.4 terlihat bahwa dari 130 respoden, 72 responden

memiliki masa kerja 2 sampai 10 tahun, selanjutnya 47 responden memiliki masa
kerja 11 sampai 20 tahun, dan 11 responden memiliki masa kerja lebih dari atau
sama dengan 11 tahun.
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Gambar 4.4 Lama Kerja

Lama kerja
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30%
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20%
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Sumber: Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel

4.2.5

Posisi / Jabatan
Berdasarkan pada gambar 4.5 di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas divisi

pekerjaan responden adalah Customer Service yang sebanyak 48 orang atau sebesar
37%. Selanjutnya, divisi Teller sebanyak 42 orang atau sebesar 32% dan divisi
Marketing sebanyak 40 orang atau sebesar 31%.
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Gambar 4.5 Posisi/Jabatan

Posisi/Jabatan
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31%
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Sumber: Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel
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4.3.Uji Validitas dan Reliabilitas
4.3.1 Hasil Uji Validitas (Pre-Test)
Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor pada hasil
pre-test sejumlah 30 responden untuk melihat nilai Kaiser meyer-olkin measure of
sampling adequacy, bartlett’s test of spcerecity, anti –image matrices, total variance
Perhitungan sebagai berikut:
Tabel 4. 1 Hasil Uji Validitas Data (pre-test)

Variabel

KMO

SIG

MSA

Factor
Loading

>0,5

<0,05

>0,5

≥ 0,5

SK1

0,937

0,837

Valid

SK2

0,928

0,819

Valid

SK3

0,960

0,781

Valid

SK4

0,957

0,743

Valid

0,923

0,804

Valid

0,919

0,858

Valid

SK7

0,958

0,816

Valid

SK8

0,951

0,849

Valid

SK9

0,935

0,877

Valid

SK10

0,930

0,792

Valid

SK11

0,964

0,838

Valid

DS1

0,794

0,769

Valid

0,736

0,834

Valid

Indikator

Stress

SK4

Kerja

SK6

0,941

Dukungan

DS2

Sosial

DS3

0,671

0,837

Valid

DS4

0,661

0,903

Valid

MO1

0,801

0,563

Valid

MO2

0,763

0,692

Valid

MO3

0,779

0,641

Valid

0,769

0,664

Valid

MO5

0,755

0,687

Valid

MO6

0,778

0,511

Valid

Motivasi

M04

0,705

0,000

0,771

0,000

Kriteria

0,000
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Tabel 4. 1Hasil Uji Validitas Data (pre-test) (lanjutan)

Variabel

Kepuasan
Kerja

KMO

SIG

MSA

Factor
Loading

>0,5

<0,05

>0,5

≥ 0,5

KK1

0,776

0,594

Valid

KK2

0,693

0,714

Valid

0,674

0,792

Valid

KK4

0,779

0,682

Valid

KK5

0,729

0,537

Valid

Indikator

KK3

0,718

0,000

Kriteria

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 23

Disimpulkan bahwa item-item indikator (pertanyaan) dalam kuesioner dari
empat variabel tersebut benar-benar mengukur apa yang ingin diukur dalam peneltian
ini. Tabel 4.1menunjukkan bahwa seluruh indikator pertanyaan dalam instrumen
penelitian memenuhi nilai yang telah diisyaratkan atau dapat disimpulkan bahwa
semua indikator pertanyaan dalam pre-test adalah valid. Tidak perlu ada indikator
yang disingkirkan atau dibuang, semua indikator dalam penelitian ini dapat
digunakan untuk penelitian selanjutnya.
4.3.2

Hasil Uji Realiable (pre-test)

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas indikator
pertanyaan-pertanyaan dalam setiap kuesioner terhadap variabelnya. Melihat batas
nilai cronbach’s alpha ≥ 0.60 maka, indikator pernyataan dalamkuesioner dinyatakan
reliable, konsisten, dan relevan terhadap variabel (Malhotra, 2010). Berikut ini adalah
hasil analisis reliabilitas indikator penelitian.
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Tabel 4. 2Hasil Uji Reliabilitas Data (pre-test)
Variable

Cronbach’s
Alpha

Kriteria

Stress Kerja

0,900

Reliable

Dukungan Sosial

0,734

Reliable

Motivasi

0,866

Reliable

Kepuasan Kerja

0,684

Reliable

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 23

Berdasarkan hasil ada tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa semua variabel
penelitian,

yaitu

Stress

Kerja,

Dukungan

Sosial,

Motivasi,dan

Kepuasan

Kerjamemiliki cronbach’s alpha ≥ 0.60. Hasil ini menyatakan jika item indikator
pernyataan dalam kuesioner ditanyakan ke responden yang sama dan berbeda,
hasilnya akan cenderung tetap dan konsisten.

4.4.Hasil Analisis Data
Metode pengolahan data yang telah dipilih pada bab sebelumnya, dalam
penelitian ini peneliti menggunakan software AMOS 20 sebagai alat pendukung
analisis Structural Equation Model. Penggunaan AMOS 20 dipilih karena lebih
mudah digunakan dan dapat langsung mengetahui hasil olah data melalui
modelgrafis. Hasil akhir dari AMOS 20 dapat dilihat di model struktural yang
mengujikecocokan model dengan data yang ada, selain AMOS 20, software
pendukung yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS 23.
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4.4.1. Spesifikasi Model
Penelitian ini membuat spesifikasi model pada AMOS 20 terdiri dari model
struktural (structural model) dan model pengukuran(measurement model).Model
struktural digunakan untuk menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel
latenatau dengan kata lain model struktural menggambarkan hipotesis yang dibentuk.
Model pengukuran tidak jauh berbeda dengan penggambaran model struktural,
perbedaannya terletak antar variabel teramati (observed variable) dengan variabel
laten yang terkait. Dua model tersebut digambarkan dalam path diagram.
4.4.2. Identifikasi
Kategori identifikasi terbagi menjadi 3, yaitu under-identiified, just-identified
dan over-identified. Cara untuk mengetahui posisi data tersebut berada dalam tiga
kategori tersebut, dapat dilihat dari nilai degree of freedom yangpositif. Pengolahan
data

dengan

model

pengukuran

(measurement

model)

penelitian

dapat

mengidentifikasi kategori data, yang diperoleh hasil degree of freedom dengan
berikut.
Tabel 4. 3Computation of Degrees of Freedom
377
Number of distinct sample moments

Number of distinct parameters to be
estimated

84

Degrees of freedom (377 - 84)

293

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 20
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Hasil tersebut, diketahui bahwa DF > 0 yang menunjukkan model termasuk
dalam kategori over-identified, seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya,
model dalam kategori over-identified perlu dilakukan estimasi dan penilaian model,
sebelum melakukan estimasi harus melakukan uji validitas dan uji reabilitas.

4.4.3. Uji Model Pengukuran
4.4.3.1.Uji Validitas dan Uji Reliabilitas
Construct validity atau validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan
dengan kemampuan suatu alat ukur atau indikator dalam mengukur variabel laten
yang diukurnya. Menurut (Hair et al. 2010), suatu variabel dapat dikatakan
mempunyai validitas yang baik jika muatan faktor standarnya (standardized loading
factors) ≥ 0,50 dan idealnya ≥ 0,70. Reliabilitas adalah konsisten suatu pengukuran.
Reliabilitas tinggi menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi
tinggi dalam mengukur konstruk latennya (Hair et al., 2010). Mengukur reliabilitas
dalam SEM akan digunakan composite reliabilityMeasure dan variance extracted
Measures, sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai construct
reliability(CR) ≥ 0,70 dan variance extracted (EV) ≥ 0,50.
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Tabel 0.1 Hasil Uji Validitas dan Reliablilitas
Uji Validitas
Variabel

Uji Reliabilitas

Construct Variance
Factor Kriteria
Reliability Extract
Loading
≥ 0,5
≥ 0,7
≥0,5

SK1

0.810

VALID

SK2

0.788

VALID

SK3

0.769

VALID

SK4

0.703

VALID

SK5

0.793

VALID

SK6

0.850

VALID

SK7

0.786

VALID

SK8

0.832

VALID

SK9

0.859

VALID

SK10

0.785

VALID

SK11

0.819

VALID

DS1

0.616

VALID

DS2

0.735

VALID

DS3

0.812

VALID

DS4

0.936

VALID

MO1

0.588

VALID

MO2

0.565

VALID

MO3

0.675

VALID

MO4

0.731

VALID

MO5

0.608

VALID

MO6

0.615

VALID

KK1

0.524

VALID

KK2

0.618

VALID

KK3

0.876

VALID

KK4

0.569

VALID

KK5

0,537

VALID

Kesimpulan

0.972

0.762

RELIABLE

0.914

0.731

RELIABLE

0.86

0.519

RELIABLE

0.83

0,520

RELIABLE

Sumber: pengolahan data dilakukan dengan AMOS 20dan Ms.excel
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Pada tabel 4.4 terlihat bahwa seluruh indikator memiliki factor loading yang
berada ≥ 0.5 yang menjelaskan seluruh indikator dinyatakan valid dan semua variabel
mampu mengukur apa yang sebenarnya diukur. Selain validitas, Tabel 4.4 juga dapat
menjelaskan reliabilitas dari pengukuran AVE dan CR yang telah memenuhi syarat
dengan demikian diketahui bahwa indikator-indikator yang dibentuk mampu
menjelaskan variabel laten.
4.4.4. Estimasi
Sebelum melakukan analisis kelayakan model pada penelitian ini, hasil
estimasi model perlu dievaluasi terlebih dahulu agar memenuhi asumsi-asumsi dan
persyaratan yang harus dipenuhi untuk menganalisis data SEM.
4.4.4.1.Sample Size
Syarat dalam menggunakan metode SEM yaitu dengan menggunakan data
yang berjumlah 100-200, berdasarkan jumlah indikator yang terdapat pada penelitian
ini sebanyak 26 indikator maka sesuai dengan ketentuan dari Hair et al. (2010)
jumlah indikator dikalikan 5. Sehingga data yang diperoleh dalam penelitian ini
sebanyak 130 data. Dengan demikian syarat jumlah data pada metode SEM telah
terpenuhi.
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4.4.5. Uji Model Keseluruhan
4.4.5.1.Pengukuran Goodness of Fit(GOF)
Tahap uji model keseluruhan bertujuan untuk mengevaluasi secara umum
derajat kecocokan atau Goodness of Fit (GOF) antara data dengan model. Menilai
GOF suatu SEM secara menyeluruh (overall) tidak dapat dilakukan secara langsung
seperti teknik multivariat yang lainnya. SEM tidak mempunyai satu uji statistik
terbaik yang dapat menjelaskan kekuatan prediksi model. Sebagai gantinya, para
peneliti telah mengembangkan beberapa ukuran GOF yang dapat digunakan secara
bersama-sama atau kombinasi.
Tabel 4.5 di bawah ini menunjukkan beberapa fit index untuk kecocokan
model keseluruhan berdasarkan perhitungan SEM dengan menggunakan tool AMOS
20.
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Tabel 0.2 Hasil Indeks Goodness of Fit
GOF

Tingkat Kecocokan

Hasil
Perhitungan

Kesimpulan

Absolute-Fit Measures
CMIN/DF

CMIN/DF ≤ 3,00 (good fit)

1.593

Good fit

RMSEA

RMSEA ≤ 0,08 (good fit)
0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10
(marginal fit)

0,068

Good fit

0,912

Good fit

RMSEA ≥ 0,10 (poor fit)
Incremental Fit Measure
CFI≥ 0,90 (good fit)
CFI

0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal
fit)
CFI ≤ 0,80 (poor fit)

Sumber: hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 2O
Tabel 4.5 memberikan gambaran bahwa 3 ukuran GOF yang terdiri dari
CMIN/DF, RMSEA, dan CFI menunjukan tiga ukuran dengan kriteria good fit,
Menurut Hair, et al (2010) jika ada satu atau lebih parameter yang telah fit maka
model dinyatakan fit. Sehingga, model dalam penelitian ini dinyatakan fit.
4.4.5.2.Hasil Pengujian Hipotesis dalam Struktural Model (Structural
Model Fit)
Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang mempunyai
hubungan kausal (sebab akibat) maka dari itu akan ada variabel laten eksogen dan
variabel endogen. Analisis model keseluruhan berhubungan terhadap koefisienkoefisien atau parameter-parameter yang menunjukkan hubungan kausal atau
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pengaruh variabel laten terhadap variabel laten lainnya, sesuai dengan rerangka
konseptual penelitian. Kemudian, pada analisis model keseluruhan akan diketahui
tingkat signifikansi dengan cara melihat nilai p. Jika nilai estimasi paramater
menunjukkan hasil positif dengan tingkat signifikansi p < 0,05 maka hipotesis yang
diajukan berarti didukung data. Namun, jika nilai estimasi parameter menunjukkan
hasil yang negatif dengan tingkat signifikansi p > 0,05 maka hipotesis yang diajukan
berarti tidak didukung data. Hasil pengujian hipotesis pada model keseluruhan dapat
dilihat pada tabel 4.6 di bawah ini.
Tabel 0.3Output regression Weight
Hipotesis

Path

Estimasi

P

Kesimpulan

1

Motivasi<--- Stress Kerja

-0,304

0,017

Didukung Data

2

Motivasi <---Dukungan Sosial

0,074

0,684

Tidak Didukung
Data

3

Kepuasan Kerja<--- Motivasi

0,536

0,026

Didukung Data
Tidak Didukung

4

-0,217

0,155

0,529

0,027

Kepuasan Kerja<--- Stress Kerja

Data

Kepuasan Kerja<--- Dukungan
5

Didukung Data

Sosial
Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 20
Berdasarkan tabel 4.6 diatas, terdapat 3 hipotesis yang terbukti yaitu H1, H3,
dan H5. Sedangkan hipotesis yang menghasilkan pengaruh tetapi tidak sesuai dengan
hipotesis terdapat pada H2 dan H4. Hasil dari tabel tersebut bisa di urutkan bahwa
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variabel yang memiliki signifikansi tertinggi dan hubungan yang erat antar variabel
yaitu sebagai berikut;
a. Stress Kerja dengan Motivasidengan nilai p 0,017 dan nilai estimasi -0,304
b. Dukungan Sosialdengan Motivasidengan nilai p 0,684 dan nilai estimasi 0,074
c. Motivasidengan Kepuasan Kerjadengan nilai p 0,026 dan nilai estimasi 0,536
d. Stress Kerja dengan Kepuasan Kerjadengan nilai p0,155 dan nilai estimasi 0,217
e. Dukungan Sosial dengan Kepuasan Kerja dengan nilai p 0,027 nilai estimasi
0,529
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4.4.5.3. M
Model Hasil Penelitian

4.6. Pembahasan
H
Hasil
analisiis data denngan mengggunakan metode
m
SEM
M, yang menujukkan
m
semua vvariable telah memennuhi syarat validitas dan reliabbilitas. Moddel secara
keseluruhhan menunjuukkan keceenderungan ke arah yanng baik. Penngujian hipo
otesis yang
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diajukan pada model penelitian ini, ada tiga hipotesis memiliki hubungan yang
signifikan dan dua hipotesis lainnya tidak terbukti dalam penelitian ini. Pembahasan
dari hasil pengujian masing-masing hipotesis penelitian dibahas pada sub-bab
dibawah ini :
4.6.1. Hasil Uji Stress Kerjaterhadap Motivasi
Berdasarkan hasil pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar -0,304
dengan nilai P 0,017. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang negatif dengan
nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 sehingga mendukung hipotesis. Maka dari itu,
Stress Kerja memiliki pengaruh negatif terhadap Motivasi dan hipotesis dapat
diterima.
Luthans (Yulianti, 2000) mendefinisikan stres sebagai suatu tanggapan dalam
menyesuaikan diri yang dipengaruhi oleh perbedaan individu dan proses psikologis,
sebagai konsekuensi dari tindakan lingkungan, situasi atau peristiwa yang terlalu
banyak mengadakan tuntutan psikologis dan fisik seseorang.Dapat dipastikan bahwa
semua

karyawan

pernah

mengalami

stress

kerja.

Karyawan

yang

dapat

menanggulangi stress atas pekerjaannya akan memiliki dampak positif terhadap
pekerjaannya. Tingkat stress yang dialami oleh masing-masing karyawan tentunya
berbeda-beda. Hal ini tergantung dari jumlah pekerjaan dan beban pekerjaan (berat
atau ringan) pekerjaan yang harus dikerjakannya. Stress yang dialami keryawan
tentunya akan berdampak pada berbagai macam hal. Manzoor, et al (2011)
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menyatakan bahwa stress yang dialami karyawan akan memberikan pengaruh pada
stress pada pekerjaan, motivasi kerja, dan kinerja karyawan.
Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa adanya pengaruh negatif antara
Stress Kerja terhadap Motivasi. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Martini dan Fadli (2011) yang berpendapat bahwa stress kerja secara
signifikan dapatberdampak merugikan organisasi dimana karyawan tersebut bekerja,
sehingga motivasi kerjanya menurun dan menggangu pelaksanaan tugas-tugasnya,
sehingga tidak mampu mengambil keputusan dengan baik.
4.6.2. Hasil Uji Dukungan Sosial terhadapMotivasi
Berdasarkan output regression weights, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,074
dengan nilai P 0,684. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif tetapi
tidak didukung data dengan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Hal ini
menyatakan Dukungan Sosialmemiliki pengaruh

yang positifterhadap Motivasi

sehingga hipotesistidak dapat diterima dan tidak didukung oleh data.
Menurut Johnson dan Johnson (Rambe & Tarmidi, 2011) dukungan sosial
merupakan keberadaan orang lain yang dapat diandalkan untuk dimintai bantuan,
dorongan dan penerimaan apabila individu mengalami kesulitan.Dukungan sosial
berasal dari keluarga, teman, dan lingkungan terdekat. Sedangkan motivasi berasal
dari kata motif yang berarti dorongan atau daya penggerak yang ada dalam diri
seseorang yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan atau aktifitas
(Elliot, 2000). Motivasi terbagi menjadi 2 yaitu: motivasi intrinsik dan motivasi
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ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik (Hamzah, 2007) adalah dorongan yang aktif dan
berfungsi karena adanya perangsang atau pengaruh dari orang lain sehingga
seseorang berbuat sesuatu . Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi ekstrinsik
berasal dari: keluarga, lingkungan, dan media, sehingga dapat dikatakan bahwa
dukungan sosial memiliki peran yang positif terhadap motivasi.Hasil tersebuttidak
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2011) yang berpendapat
bahwa Dukungan sosial yang

diterima murid akan membuat seorang murid

termotivasi dalam belajar.
4.6.3. Hasil Uji Motivasi terhadap Kepuasan Kerja

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,536
dengan nilai P 0,026. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif dengan
nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu, Motivasi memiliki pengaruh
yang positif dan signifikan terhadap Kepuasan Kerja dan hipotesis dapat diterima.
Kovach (1987) mencoba untuk mengidentifikasi hubungan antara kemampuan
perusahaan untuk menyediakan kebutuhan dasar karyawannya sehingga dapat
memotivasi karyawan lebih giat dalam bekerja. Penelitian tersebut membuktikan
bahwa karyawan yangkebutuhannya terpenuhiakan merasa puas terhadap pekerjaan
mereka (Munandar, 2014). Brown (1996) juga menemukan bahwa ketika sebuah
organisasi memiliki beberapa karyawan yang puas atau senang,dapat berdampak
terhadap kepuasan karyawannya
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Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa adanya pengaruh positif dan
signifikan antara Motivasi terhadap Kepuasan Kerja. Hasil tersebut sejalan dengan
penelitian yang dilakukan olehKartika dan Kaihatu (2010) yang berpendapat bahwa
bahwa ketika atasan peduli dan memusatkan perhatian mereka terhadap faktor-faktor
yang mendukung motivasi, hasilnya adalah karyawan akan berperilaku positif
terhadap pekerjaannya.
4.6.4. Hasil Uji Stress Kerja terhadap Kepuasan Kerja
Berdasarkan output regression weights, diketahui nilai estimasi sebesar -0,217
dengan nilai P 0,155. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang negatif dengan
nilai probabilitas lebih besar dari 0,05.Hal ini menyatakan, Stress Kerja memiliki
pengaruh yang negatif tetapitidak signifikan terhadap Kepuasan Kerja sehingga
hipotesis tidak dapat diterima dan tidak didukung oleh data.
Fincham

&

Rhodes

(1988)

mendefinisikan

Stress

kerja

sebagai

ketidakseimbangan keinginan dan kemampuan memenuhinya yang mengakibatkan
ketidakmampuannya untuk menghadapi berbagai tuntutan terhadap dirinya secara
efektif (Munandar, 2014). Griffin dan Moorhead (2013) membedakan antara distress,
yang memiliki dampak negatif dan merusak dan eustres merupakan dampak positif.
Eustres dapat menjadi motivasi dan dorongan untuk mencapai tujuan dari organisasi.
Menurut Robbins dan Coulter (2007) karyawan cenderung menyukai pekerjaan yang
memberi mereka kesempatan untuk menggunakan ketrampilan dan kemampuan
mereka, sehingga mereka akan mengalami kesenangan dan kepuasan dalam bekerja.
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Karyawan yang memiliki bakat dan kemampuan yang tepat dengan tugas dari
pekerjaanya, memungkinkan karyawan untuk mencapai kepuasan yang tinggi dari
pekerjaan mereka. Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan
olehMansoor dkk(2011) yang menunjukan bahwa stress kerja memiliki pengaruh
negatif terhadap kepuasan kerja

4.6.5. Hasil Uji Dukungan Sosial terhadap Kepuasan Kerja
Berdasarkan output regression weights, diketahui nilai estimasi 0,529 dengan
nilai P 0,027. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif dengan nilai
probabilitas lebih kecil dari 0,05. Hal ini menyatakan, Dukungan Sosial memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Kerja dan hipotesisditerima.
Dukungan sosial sangat diperlukan oleh karyawan untuk mengurangi stress
kerja. Semakin besar dukungan sosial yang diterima maka semakin rendah tingkat
stress kerjanya. Selain berpengaruh negatif terhadap stress kerja, dukungan sosial
juga berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Karyawan yang memiliki dukungan sosial
yang tinggi akan memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi (Yuliasia dkk, 2012).
Dukungan sosialbisa datang dari berbagai sumber (Cobb,1976), seperti
seseorang yang dicintai, keluarga, teman, rekan kerja, atau komunitas dalam suatu
organisasi.Menurut As’ad (2004) terdapat empat faktor yang mempengaruhi
kepuasan kerja, salah satunya adalah faktor sosial,. Dimana, faktor sosial merupakan
faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial baik antara sesama karyawan
dengan atasannya atau dengan karyawan yang berbeda jenis pekerjaannya. Karyawan
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yang memiliki kepuasan kerja yang baik memiliki interaksi sosial yang baik dalam
lingkungan kerjanya sehingga karyawan tersebut memiliki dukungan sosial yang
mempengaruhi kepuasan kerjanya.
Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa adanya pengaruh positif
Dukungan Sosial terhadap Kepuasan Kerja.Hasil tersebut sejalan dengan penelitian
yang dilakukan olehYuliasia dkk (2012)

yang berpendapat bahwa disamping

kepuasan gaji, dukungan sosial juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepuasan kerja karyawan.
4.7.Implikasi Manajerial
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari Stress
Kerja terhadap Motivasi, Dukungan Sosial terhadap Motivasi, Motivasi terhadap
Kepuasan Kerja, Stress Kerja terhadap Kepuasan Kerja, dan Dukungan Sosial
terhadap Kepuasan Kerja. Implikasi manajerial dalam penelitian ini diambil
berdasarkan hasil perhitungan Stress Kerja, Dukungan Sosial, Motivasi, Kepuasan
Kerja.Sebagai dasar implikasi manajerial dilihat pada tabel 4.7 berikut.

Tabel 0.4 Rata-Rata Variabel Dominan
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Variable

Measurement

Average Value

5,49
5,46

Kepuasan
Kerja

Saya merasa puas dengan gaji yang diberikan
Saya merasa puas terhadap promosi yang
dilakukan
Saya merasa puas terhadap rekan kerja disini
Saya merasa puas terhadap atasan
Saya merasa puas terhadap pekerjaan itu sendiri

5,39
5,4
5,33

Variable

Measurement

Average Value

Gaji yang memadai dan sesuai satandar hidup
memotivasi anda dalam bekerja
Adanya tunjangan dan bonus memotivasi anda
dalam bekerja
Adanya jaminan hari tua memotivasi anda
dalam bekerja
Pemberian penghargaan bagi karyawan yang
berprestasi, akan memberikan motivasi bagi
karyawan
Dengan fasilitas yang mencukupi memotivasi
anda dalam bekerja
Komunikasi dengan teman sekerja yang baik
memotivasi anda dalam bekerja
Sumber : Data diolah menggunakan Ms. Excel

5,25

Motivasi

5,47
5,48
5,55

5,54
5,37

Tabel 4.7 Rata-Rata Variabel Dominan (Lanjutan)
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Variable

Stress Kerja

Measurement

Average Value

Banyaknya tugas yang harus saya
kerjakan
Atasan berpengaruh besar dalam
pengambilan keputusan
Banyaknya saya menghadiri rapat
Seberapa besar ketidakhati-hatian saya
dalam bekerja
Lama saya menyelesaikan pekerjaan

5,42

Hubungan jenjang karier dengan
kerapihan dalam bekerja
Banyaknya tekanan yang diterima.

5,51

Adanya target dalam mengerjakan tugas

5,4

Tanggung jawab akan tugas yang kurang

5,48

Jenjang karier yang pendek

5,44

Seberapa banyak liburan yang dapat saya
lakukan
Sumber : Data diolah menggunakan Ms. Excel

5,46
5,42
5,43
5,43

5,43

5,43

Variabel Stress Kerja dominan yang mempengaruhi pegawai Bank X Area
Bogor dan Sekitarnyadengan measurement terendah berdasarkan Average Valueada
tiga indikator yang perlu ditingkatkan yaitu: Adanya target dalam menyelesaikan
tugas banyaknya tugas yang harus saya kerjakan, dan banyaknya saya menghadiri
rapat. Berdasarkan hasil tersebut perusahaan sebaiknya melakukan review terhadap
pekerjaan, target dari perusahaan sebaiknya harus pas dan realistis agar bisa dicapai
oleh karyawannya, target yang ingin diraih harus jelas dan rinci sehingga hasilnya
akan baik, dan adanya batas waktu dalam setiap pekerjaan sehingga karyawan bisa
mengatur waktu kerjanya. Apabila target sudah sesuai maka tingkat stress karyawan
akan menurun dan kepuasan kerjanyaakan meningkat.
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Variabel Motivasi dengan measurement terendah adalah:gaji yang memadai
dan sesuai standar hidup dan komunikasi dengan teman kerja yang baik. Ketika gaji
yang diberikan mencukupi standar hidup maka tingkat kepuasan kerja terhadap gaji
akan meningkat sehingga motivasi kerja karyawan akan meningkat juga. Komunikasi
dengan teman kerja yang baik

akan mempengaruhi tingkat kepuasan karyawan

terhadap rekan kerja di perusahaan, ketika motivasinya berpengaruh positif maka
akan berdampak positif terhadap kepuasan kerja.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
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5.1

Kesimpulan
Berdasarkan pada model structural 5(lima) hipotesis penelitian yang diajukan

dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Stress kerja memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Motivasi dan
terbukti pada penelitian ini
b. Dukungan Sosialmemiliki pengaruh positiftidak signifikan terhadapMotivasi
c. Motivasimemiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kepuasan Kerja dan
terbukti pada penelitian ini
d. Stress Kerja memiliki pengaruh negatiftidak signifikan terhadap Kepuasan
Kerja
e. Dukungan Sosial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kepuasan
Kerja dan terbukti pada penelitian ini
5.2

Saran
Penelitian ini tentu saja masih jauh dari kata sempurna dan tentunya masih

memiliki keterbatasan sehingga masih memerlukan penyempurnaan untuk penelitian
di masa yang akan datang. Berikut ini beberapa saran yang memungkinkan dapat di
berikan untuk pihak manajemen PT Bank X Tbk Area Bogor dan Sekitarnya.
a. Sebaiknya karyawan lebih mencintai pekerjaan yang dilakukan, agar
karyawan bisa merasa puas dan nyaman terhadap pekerjaannya.
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b. Sebaiknya pihak keluarga karyawan memberikan dukungan penuh terhadap
karier yang sedang di bangun. Agar karyawan lebih terpacu lagi dalam
bekerja, dan motivasi kerjanya meningkat.
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Lampiran: Kuesioner Penelitian

Saya Ceysa Atrilya adalah mahasiswi Indonesia Banking School yang sedang
melakukan penelitian. Saya memohon kesediaan bapak/ ibu untuk berpartisipasi
dengan menjawab sejumlah pertanyaan yang disajikan dalam halaman ini. Atas
perhatiaan dan partisipasinya saya ucapkan banyak terimakasih.

i. Identitas Responden
Berikan tanda (X) pada salah satu jawaban.
1. Apakah anda karyawan
tetap yang telah

: [a] Ya (lanjut)

[b] tidak

melewati masa percobaan
2. Usia

: [ ] 25 - 34Tahun
[ ] 35 – 44 Tahun
[ ] ≥ 45 Tahun

3. Jenis Kelamin

: [ ] Laki-laki

4. Pendidikan Terakhir

: [ ] Pascasarjana

[ ] Perempuan

[ ] Sarjana
[ ] Diploma
5. Lama Bekerja

: [ ] 2 – 10 Tahun
[ ] 11 – 20 Tahun
[ ] ≥ 20 Tahun

6. Posisi / Jabatan

: [a] Marketing

[c] CS

[b] Teller
ii. Petunjuk pengisian kuisioner
1. Kuisioner penelitian ini berisi 26 pernyataan.
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2. Pilih salah satu jawaban yang tersedia dengan memberikan tanda (X).
3. Isilah kuisioner berdasarkan pendapat anda.
4. Tanyakan hal yang kurang anda mengerti langsung kepada peneliti
iii. Kuisioner Penelitian
Stress Kerja (X₁)
NO

STS

Pernyataan

SS

1
1

Banyaknya tugas yang harus saya kerjakan

2

Atasan berpengaruh besar dalam pengambilan
keputusan
Banyaknya saya menghadiri rapat
Seberapa besar ketidakhati-hatian saya dalam
bekerja
Lama saya menyelesaikan pekerjaan

3
4
5
6
7

Hubungan jenjang karier ddengan kerapihan
dalam bekerja
Banyaknya tekanan yang diterima.

8

Adanya target dalam mengerjakan tugas

9

Tanggung jawab akan tugas yang kurang

10

Jenjang karier yang pendek

11

Seberapa banyak liburan yang dapat saya
lakukan

2

3

4

5

6

Dukungan Sosial (X₂)

NO

Pernyataan

STS
1

1
2

SS
2

3

4

5

6

Adanya teman yang mau mendengarkan
permasalahan yang saya alami
Adanya teman yang dapat membantu ketika
dalam kesulitan
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3
4

Teman yang dapat membuat saya benarbenar menjadi diri sendiri
Adanya teman yang dapat menghargai saya
secara pribadi

Motivasi (X3)

NO

Pernyataan

STS
1

1
2
3
4

5
6

SS
2

3

4

5

6

Gaji yang memadai dan sesuai satandar
hidup memotivasi anda dalam bekerja
Adanya tunjangan dan bonus memotivasi
anda dalam bekerja
Adanya jaminan hari tua memotivasi anda
dalam bekerja
Pemberian penghargaan bagi karyawan
yang berprestasi, akan memberikan
motivasi bagi karyawan
Dengan fasilitas yang mencukupi
memotivasi anda dalam bekerja
Komunikasi dengan teman sekerja yang
baik memotivasi anda dalam bekerja
Kepuasan Kerja (Y₁)

NO

Pernyataan

STS
1

1
2
3
4
5

SS
2

3

4

5

6

Saya merasa puas dengan gaji yang
diberikan
Saya merasa puas terhadap promosi yang
dilakukan
Saya merasa puas terhadap rekan kerja
disini
Saya merasa puas terhadap atasan
Saya merasa puas terhadap pekerjaan itu
sendiri
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Lampiran 1Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pre-Test

1. Kepuasan Kerja
Faktor Analysis Kepuasan Kerja

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square
Df
Sig.

,941
1148,028
55
,000

a

Component Matrix

Component
1
X1

,837

X2

,819

X3

,781

X4

,743

X5

,804

X6

,858

X7

,816

X8

,849

X9

,877

X10

,792

X11

,838
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Extraction Method:
Principal Component
Analysis.
a. 1 components
extracted.

Anti-image Matrices
X1

X2

X3

X4

X5

Anti-image

X1

,311 -,102 -,042 -,101 -,047

Covariance

X2

-,102

X3

-,042 -,029

X4

-,101 -,023 -,064

X5

-,047 -,036 -,025 -,004

,322 -,029 -,023 -,036

,018

,026 -,017

,417 -,064 -,025 -,082 -,021

,026 -,073 -,021 -,073 -,012 -,059

,005 -,079 -,023 -,017

X11 -,052 -,028
X1

a

,937

,007

X2

-,323 ,928

X3

-,117 -,079 ,960

X4
X5

-,265 -,060 -,145 ,957

-,146 -,109 -,067 -,010 ,923

,079 -,057

,104 -,255 -,032 -,463 ,919

X9

a

,201 -,134

X11 -,161 -,088

-,080 -,138

,124 -,095 -,009 -,068 -,080 ,951

,019 -,284 -,074 -,051

X10 -,201

,019

,359 -,036

a

,025

,201 -,088

,045

,019
,097

,025 -,148
,080 -,131

-,279 -,228 -,241

,172 -,198 -,138 -,279 ,935

,045 -,216

,329

,172 -,216 -,021

-,197 -,068 -,198

,079 -,215 -,054 -,178 -,036 -,197 ,958
-,057 -,062

,029 -,045

,124 -,074 -,134

-,463 -,036 -,009

a

X7

,007 -,042

,019 -,201 -,161

,104 -,215 -,062 -,284

a

,038

,238 -,076 -,027

-,010 -,032 -,178 -,095 -,051
a

,064

,064

,007

,287 -,073 -,073 -,074

,029 -,073 -,076

-,145 -,067 -,255 -,054
a

X6

X8

-,079 -,060 -,109
a

,019

,038 -,007 -,042 -,045 -,074 -,027 -,036

-,323 -,117 -,265 -,146
a

,007

,068 -,028

,048 -,074 -,007

,358 -,026 -,040

,048 -,048 -,040 -,073

,019 -,074

X11

,005 -,067 -,052

,249 -,059 -,018 -,048

,043 -,035 -,003 -,018 -,026

,068 -,052

X10

,043 -,023 -,052

,331 -,133 -,012 -,003

X7

X10 -,067

X9

,471 -,004 -,011 -,073 -,035 -,017

,030 -,082 -,011 -,133

-,017 -,019

X8

,030 -,073 -,019 -,079

,018

X9

Correlation

X7

X6

X8

Anti-image

X6

-,261 -,095
a

,080 -,228 -,261 ,930

-,106
a

,097 -,021 -,148 -,131 -,241 -,095 -,106 ,964

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)
Reliability Statistics
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Cronbach's
Alpha

N of Items
,900

11

2. Dukungan Sosial
Faktor Analysis Dukungan Sosial

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

,705

Approx. Chi-Square

280,944

Df

6

Sig.

,000

Anti-image Matrices
X12
Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

X13

X14

X15

X12

,566

-,235

-,046

-,017

X13

-,235

,447

,039

-,138

X14

-,046

,039

,333

-,214

X15

-,017

-,138

-,214

,259

X12

a

-,467

-,107

-,044

X13

-,467

a

,100

-,405

X14

-,107

,100

,671

a

-,730

X15

-,044

-,405

-,730

,661

,794

,736

a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
,734

4
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a

Component Matrix

Component
1
X12

,769

X13

,834

X14

,837

X15

,903

Extraction Method:
Principal Component
Analysis.
a. 1 components
extracted.

3. Motivasi
Faktor Analysis Motivasi
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square
Df
Sig.

,771
104,503
15
,000

Reliability Statistics
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Cronbach's
Alpha

N of Items
,866

6

Anti-image Matrices
X16
Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

X17

X18

X19

X20

X21

X16

,850

-,099

-,018

-,070

-,169

-,070

X17

-,099

,749

-,156

-,036

-,166

-,169

X18

-,018

-,156

,791

-,188

-,084

-,057

X19

-,070

-,036

-,188

,773

-,170

-,102

X20

-,169

-,166

-,084

-,170

,745

,013

X21

-,070

-,169

-,057

-,102

,013

,875

X16

a

-,124

-,022

-,086

-,213

-,081

-,124

a

-,202

-,048

-,222

-,208

a

X17

,801

,763

X18

-,022

-,202

,779

-,240

-,110

-,069

X19

-,086

-,048

-,240

,769

a

-,225

-,124

a

,016

X20

-,213

-,222

-,110

-,225

X21

-,081

-,208

-,069

-,124

,755

a

,016

,778

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

a

Component Matrix

Component
1
X16

,563

X17

,692

X18

,641

X19

,664

X20

,687

X21

,511
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Extraction Method:
Principal Component
Analysis.
a. 1 components
extracted.

4. Kepuasan Kerja
Faktor Analysis Kepuasan Kerja

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

,718

Approx. Chi-Square

101,411

Df

10

Sig.

,000

Anti-image Matrices
X22
Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

X23

X24

X25

X26

X22

,845

-,170

-,027

-,112

-,106

X23

-,170

,708

-,258

-,075

,037

X24

-,027

-,258

,628

-,198

-,188

X25

-,112

-,075

-,198

,778

-,065

X26

-,106

,037

-,188

-,065

,861

X22

a

-,220

-,037

-,138

-,125

-,220

a

-,387

-,102

,047

a

X23

,776

,693

X24

-,037

-,387

,674

-,284

-,255

X25

-,138

-,102

-,284

,779

a

-,079

X26

-,125

,047

-,255

-,079

,729

a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
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,526

5

a

Component Matrix

Component
1
X22

,594

X23

,714

X24

,792

X25

,682

X26

,537

Extraction Method:
Principal Component
Analysis.
a. 1 components
extracted.
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Lampiran 4
Standardized Regression Weights: (Dalam Measurement Model)
Estimate
SK11

<---

SK

.819

SK10

<---

SK

.785

SK9

<---

SK

.859

SK8

<---

SK

.832

SK7

<---

SK

.786

SK6

<---

SK

.850

SK5

<---

SK

.793

SK4

<---

SK

.703

SK3

<---

SK

.769

SK2

<---

SK

.788

SK1

<---

SK

.810

DS4

<---

DS

.936

DS3

<---

DS

.812

DS2

<---

DS

.735

DS1

<---

DS

.616

MO6

<---

MO .615

M05

<---

MO .608

MO4

<---

MO .731
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Standardized Regression Weights: (Dalam Measurement Model)
Estimate
MO3

<---

MO .675

MO2

<---

MO .565

MO1

<---

MO .588

KK5

<---

KK

.537

KK4

<---

KK

.569

KK3

<---

KK

.876

KK2

<---

KK

.618

KK1

<---

KK

.544
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Lampiran 5 Path Diagram Measurement Model Fit
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Lampiran 6 : path Diagram Overall model Fit
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Lampiran 6 : Hasil Perhitungan Reliability dan Variance Estracted

Tabel 0.1 Hasil Uji Validitas dan Reliablilitas
Uji Validitas
Variabel

Factor
Loading

Kriteria ≥
0,5

SK1

0.810

VALID

SK2

0.788

VALID

SK3

0.769

VALID

SK4

0.703

VALID

SK5

0.793

VALID

SK6

0.850

VALID

SK7

0.786

VALID

SK8

0.832

VALID

SK9

0.859

VALID

SK10

0.785

VALID

SK11

0.819

VALID

DS1

0.616

VALID

DS2

0.735

VALID

DS3

0.812

VALID

DS4

0.936

VALID

MO1

0.588

VALID

MO2

0.565

VALID

MO3

0.675

VALID

MO4

0.721

VALID

MO5

0.608

VALID

MO6

0.615

VALID

KK1

0.524

VALID

KK2

0.618

VALID

KK3

0.876

VALID

KK4

0.569

VALID

KK5

0,537

VALID

Uji Reliabilitas
Construct
Reliability ≥
0,7

Variance
Extract
≥0,5

Kesimpulan

0.972

0.762

RELIABLE

0.914

0.731

RELIABLE

0.86

0.519

RELIABLE

0.83

0,520

RELIABLE
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Lampiran 7 : Model Fit Summary (Overall Model Fit)
CMIN
Model

NPAR

CMIN

DF

P

CMIN/DF

Default model

84

466.862

293

.000

1.593

Saturated model

377

.000

0

Independence model

52

2311.277

325

.000

7.112

RMSEA
Model

RMSEA

LO 90

HI 90

PCLOSE

Default model

.068

.056

0.079

.008

Independence model

.218

.209

.226

.000

Baseline Comparisons

Model

Default model

NFI
Delta1

RFI
rho1

IFI
Delta2

TLI
rho2

CFI

.79

.776

.914

.903

.910

Saturated model

1.000

Independence model

.000

1.000
.000

.000

1.000
.000

.000
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Lampiran 8 : Estimate Regression Wight (dalam Struktural Model)
Estimate

S.E.

C.R.

P

MO

<---

SK

-.304

.128

-2,381

.017

MO

<---

DS

.074

.200

.407

.684

KK

<---

MO

.536

.241

2.220

.026

KK

<---

DS

.529

.239

2.211

.027

KK

<---

SK

-.217

.153

-1.420

.182

SK1

<---

SK

1.000

SK2

<---

SK

.840

.081

10.425

.***

SK3

<---

SK

.947

.094

10.075

***

SK4

<---

SK

.898

.101

8.923

***

SK5

<---

SK

.848

.081

10.513

***

SK6

<---

SK

.886

.076

11.634

***

SK7

<---

SK

.854

.082

10.390

***

SK8

<---

SK

.999

.089

11.268

***

SK9

<---

SK

.953

.081

11.816

***

SK10

<---

SK

.835

.081

10.363

***

SK11

<---

SK

.912

.083

11.012

***

DS1

<---

DS

1.000

DS2

<---

DS

1.197

.172

6.943

***

DS3

<---

DS

1.321

.177

7.456

***

DS4

<---

DS

1.484

.182

8.136

***

MO1

<---

MO

1.000

MO2

<---

MO

1.288

.304

4.242

***

.***
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Label

Estimate

S.E.

C.R.

P

MO3

<---

MO

1.280

.295

4.345

***

MO4

<---

MO

1.347

.325

4.146

***

MO5

<---

MO

1.249

.304

4.113

***

MO6

<---

MO

1.251

.346

3.615

***

KK1

<---

KK

1.000

KK2

<---

KK

1.584

.408

3.885

***

KK3

<---

KK

1.595

.388

4.111

***

KK4

<---

KK

1.361

.362

3.761

***

KK5

<---

KK

.985

.297

3.321

***
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1999 – 2005

: SDN PASIR GUNUNG SELATAN I

2005 – 2008

: SMP ISLAM PB SOEDIRMAN CIJANTUNG

2008 – 2011

: SMA ISLAM PB SOEDIRMAN CIJANTUNG
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2011 – 2016

: STIE INDONESIA BANKING SCHOOL

NON FORMAL EDUCATION AND TRAINING DETAILS
2012

: TOEFL, George Mansion University

2013

: Training Stock Simulation

2013

: Training Customer Service and Effective Selling Skill

2014

: Rindam Jaya Military

2014

: Training Trade Financing and Basic Treasury PT
Bank X

2015

: Mini Banking Simulation

2015

: Training Credit Analysis PT Bank X

INTERNSHIP EXPERIENCES
2013

: Internship at KPw Bank Indonesia Mataram

2014

: Internship at Bank X Area Bogor
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