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ABSTRACT 

 
This research aimed to identify the influence of work environment, pay satisfaction, job stress on 

employee performance study in stewardess and a steward low cost carrier in Indonesisa. Data 
collection using questionnaire by election sample as many as 130 respondents stewardess and a 
stewars who are already working 2 years. This research have a variable exogenous; work 
environment, pay satisfaction, and job stress, while endogenous variable is employee performance.  

This research using analysis Structural Equation Modeling (SEM) withs the methods a 
descriptive analysis quantitative and the questionnaire as the main data. 26 indicators was used in the 
study questions by using a scale likert 1-6 with 21 AMOS tools. 

It can be concluded that the results are; 1) work environment proven have a positive impact on 

employee performance. 2) pay satisfaction proven have a positive impact on employee performance. 

3) job stress proven have a negative influence on employee performance. 

 
Keywords: Work Environment, Pay Satisfaction, Job Stress, Employee Performance 
 

 
PENDAHULUAN  
1.1 Latar Belakang Masalah 

 
Menurut data Badan Pusat Statistik (www.bps.co.id) pada tahun 2014 Indonesia memiliki 

daratan seluas 1.910.931,32 Km2 dengan jumlah penduduk 132 jiwa/Km2. Indonesia pun memiliki 
17.504 pulau dengan penduduk yang tersebar dibeberapa wilayah membuat Indonesia memiliki 
beragam keunggulan tersendiri pada setiap wilayah. Setiap wilayah memiliki sektor bisnis tersendiri 
yang nantinya menghasilkan pendapatan pada masing-masing wilayah tersebut. 

Dengan adanya daya tarik tersendiri di setiap wilayah, seringkali investor ingin 
mengembangkan bisnis ke wilayah lainnya. Tingginya pertumbuhan penduduk disetiap wilayah 
memicu tingginya permintaan pekerjaan, disitulah peluang bisnis juga dilihhat oleh para investor. 
Invetor seringkali pergi dari satu wilayah ke wilayah yang lain untuk mengembangkan bisnis mereka, 
atau hanya sekedar melihat peluang suatu daerah.   

Keadaan Indonesia yang notabene nya adalah negara kepulauan menuntut sebuah moda 
transportasi unuk menghubungkan suatu wilayah ke wilayah yang lainnya. Indoneisa memiliki banyak 
transportasi penghubung antar wilayah seperti kereta, bis, ataupun kapal namun, bagi investor 
transportasi tersebut sangatlah menyita banyak waktu karena keadaan jalanan di Indonesia yang 
masih kurang layak seperti kemacetan dimana-mana atau bahkan jalan yang masih rusak. Dan pada 
akhirnya mereka memilih transportasi penerbangan yang dapat menghemat waktu mereka. 
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Tabel 1.1 
 

Jumlah Keberangkatan Penumpang dan Barang di Indonesia Tahun 2009-2015 
 

Tahun 
Keberangkatan Dalam Negeri 

Penumpang (Ribu Orang) Barang(Ton) 

2009 41691 288651 

2010 48872 375760 

2011 59276 463507 

2012 70682 520561 

2013 73595 525412 

2014 71626 542927 

2015 72564 598939 

Sumber : Badan Pusat Statistik 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan tingginya permintaan akan moda transportasi yang 
cepat. Tingginya permintaan jasa transportasi penerbangan membuat perusahaan menyediakan 
jenis-jenis layanan baru yang kompetitif. Layanan tersebut bisa beruoa rute penerbangan, jam 
keberangkatan, atau jenis layanan penerbangan dengan tarif murah atau biasa kita kenal dengan 
Low Cost Carrier. Layanan ini memberikan harga jauh dari harga pada perusahaan penerbangan Full 
Service Carrier. Adapun pembeda Low Cost Carrier dengan Full Service Carrier menurut Campbell 
dan Kingsley Jones (2002) dalam Lawton (2005) adalah kepada penghematan pada pelayanan, 
operasional, dan biaya umum. 

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti mengambil objek yaitu pramugari dan pramugara 
penerbangan Low Cost Carrier di Indonesia. Peneliti ingin meneliti kinerja karyawan dengan keadaan 
lingkungan kerja mereka yang sering berubah, serta dengan kondisi mereka saat bekerja dengan 
mengikutsertakan kepuasan terhadap gaji yang mereka dapatkan dengan kondisi seperti itu. 
Penelitian ini dapat mengetahui secara mendalam tentang “Pengaruh Work Environment, Pay 
Satisfaction, Job Stress terhadap Employee Performance pramugari dan pramugara penerbangan 
Low Cost Carrier di Indonesia”. 
 
1.2 Rumusan Permasalahan 
 

1. Apakah Work Environment memiliki pengaruh positif terhadap Employee Performance 
Pramugari dan Pramugara Low Cost Carrier di Indonesia?  

2. Apakah Pay Satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap Employee Performance 
Pramugari dan Pramugara Low Cost Carrier di Indonesia?  

3. Apakah Job Stress  memiliki pengaruh negatif terhadap Employee Performance Pramugari 
dan Pramugara Low Cost Carrier di Indonesia? 
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LANDASAN TEORI 
 
2.1 Tinjauan Pustaka 
 
2.1.1 Work Environment 
 

Lingkungan kerja merupakan  hubungan yang ada antara karyawan dan lingkungan dimana 
karyawan bekerja (Obiora, 2013). Nitisemito (Arianto, 2013) menjelaskan bahwa lingkungan kerja 
adalah semua yang ada di sekitar karyawan dan dapat memberikan pengaruh pada dirinya dalam 
menjalankan tugas-tugas. Jain dan Kaur (2014) mengatakan lingkungan kerja melibatkan seluruh 
aspek yang memberikan pengaruh baik fisik maupun mental seorang karyawan. 
 

2.1.2 Pay Satisfaction  
Rivai (2004) mendefinisikan gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima 

karyawan yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan. 
Atau, dapat juga dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang dari keanggotaannya 
dalam sebuah perusahaan. Pendapat lain dikemukakan oleh Hasibuan (2003), gaji adalah balas jasa 
yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. 
Maksudnya, gaji akan tetap dibayarkan walaupun pekerja tersebut tidak masuk kerja. Mardi (2011) 
juga mendefinisikan gaji adalah sebuah bentuk pembayaran balas jasa yang diberikan oleh 
organisasi kepada karyawan atas kinerja yang telah diberikan. Gaji sering dianggap sebagai 
pendekatan sukses untuk memotivasi perilaku karyawan sehingga organisasi sekarang ini fokus pada 
memastikan bahwa karyawan mereka puas dengan gaji mereka (Salleh & Memon, 2015). 
 

2.1.3 Job Stress  
Hans Selye dalam Luthan (2008) mengatakan bahwa stres bukan hanya sekedar ketegangan 

syaraf, stres dapat memiliki kontribusi yang positif, stres bukanlah sesuatu yang harus dihindari dan 
tidak adanya stres sama sekali adalah kematian. Menurut Szilagyi (1990) menjelaskan komponen 
stres ada tiga, Pertama, komponen stimulus meliputi kekuatan-kekuatan yang menyebabkan adanya 
ketegangan atau stres. Kedua, komponen respon meliputi reaksi fisik, psikis atau perilaku terhadap 
stres. Ketiga, komponen interaksi dari stres yaitu interaksi antara faktor stimulus dengan faktor 
respon dan stres (Gitosudarmo dan Nyoman, 2000). 
 

2.1.4 Employee Performance  
Simamora (1995) mengatakan kinerja karyawan adalah dimana para karyawan mencapai 

target pekerjaan. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan (Mangkunegara, 2013). 
Kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan kegiatan atau 
menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya seperti yang diharapkan (Byars dan Rue) 
dalam (Prasetyo Utomo, 2006) 
 

2.2 Kerangka Konseptual 
2.2.1 Hubungan Work Environment terhadap Employee Performance  

Taiwo (2010) menuliskan bahwa lingkungan kerja memberikan pengaruh kepada kinerja 
karyawan. Apabila kkaryawan termotivasi oleh lingkungan kerja yang suportif akan mencerminkan 
rasa aman dari dalam dirinya, jal ini meliputi bekerja dalam kondisi dan suasana yang harmonis, 
kekeluargaan, dan saling menghargai (Buelens, 2007).  

Boles (2004) mengatakan bahwa lingkungan yang ramah membanu karyawan untuk 
mengurangi jumlah ketidakhadiran sehingga memungkinkan untuk meningkatkan kinerja karyawan 
tersebut (Ogunyemi et al. 2015). 
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Maka berdasarkan dari tinjauan literatur, hipotesis yang diajukan adalah : 
 

Ho1: Work Environment tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Employee 
Performance 
Ha1: Work Environment memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Employee Performance 

 

2.2.2 Hubungan antara Pay Saftisfaction terhadap Employee Performance  
Sistem gaji dianggap sebagai salah satu langkah yang paling penting untuk memotivasi 

seorang karyawan (Zheng, 2014). Suatu organisasi dengan tingkat gaji yang baik bisa menghasilkan 
motivasi terhadap tenaga kerja yang sangat tinggi dan juga dapat menjamin sebuah masa depan 
yang gemilang untuk pekerjanya dan juga organisasi (Arshad et al, 2012)  

Dalam penelitiannya Arshad et al (2012) membuktikan bahwa gaji mempunyai hubungan yang 
positif terhadap motivasi. Hal tersebut dibernarkan oleh Purwanto (2012), ia menuliskan bahwa 
meningkatnya kinerja karyawan juga disebabkan oleh motivasi. Motivasi tinggi yang dimiliki oleh 
karyawan akan membuat dirinya merasa senang dan bersedia untuk bekerja pada organisasi 
(Hashmi et al, 2011).  
Maka berdasarkan dari tinjauan literatur, hipotesis yang diajukan adalah : 
 

Ho2: Hubungan antara Pay Satisfaction  terhadap Employee Performance tidak memiliki 
pengaruh positif signifikan terhadap Employee Performance  
Ha2: Hubungan antara Pay Satisfaction terhadap Employee 

Performance memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 
Employee Performance 

 

2.2.3 Hubungan antara Job Stress terhadap Employee Performance  
Montgomery (1996) dalam Chen et al (2006) menerangkan bahwa stres kerja yang berat 

adalah sebuah disfungsional serta mengurangi produktivitas. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan 
Rosidah (2003) dalam penelitiannya ia menemukan bahwa ada korelasi negatif antara stres kerja 
dengan kinerja pada karyawan, artinya semakin tinggi stres kerja yang dialami oleh karyawan maka 
akan semakin rendah kinerja karyawan tersebut.. 

Jika karyawan yang bekerja memiliki tingkat stres kerja yang tinggi, karyawan tidak dapat 
mencapai tujuan yang ingin dicapai. 
Maka berdasarkan dari tinjauan literature, hipotesis yang diajukan adalah: 
 

Ho3: Hubungan antara Job Stress terhadap Employee Performance tidak memiliki pengaruh 
negatif signifikan terhadap Employee Performance  
Ha3: Hubungan antara Job Stress terhadap Employee Performace memiliki pengaruh negatif 
signifikan terhadap Employee Performance 
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2.3 Model Penelitian  
 
 
  

 
 

 

 

Gambar 2.1 Model penelitian 

 

 Sumber: (Arianto, 2013), (Akmal Umar, 2011), (Arshadi & Damiri, 2013) 

 

 

Keterangan : 

H1: Working Environment memberikan dampak positif pada Employee Performance 

H2: Pay Satisfaction memberikan dampak positif pada Employee Performance 

H3: Job Stress memberikan dampak negatif pada Employee Performance 
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METODOLOGI PENELITIAN 
 
3.1 Objek Penelitian  

Berdasarkan objek penelitian yang dilakukan adalah pramugari dan pramugara pada 
penerbangan Low Cost Carrier di Indonesia. Penelitian ini berhubungan dengan sumber daya 
manusia, variabel yang terkait mengenai lingkungan kerja, stres kerja, dan gaji sebagai variabel 
independen dan kinerja sebagai variabel dependen. Peniliti tertarik melakukan penelitian ini karena 
melihat tingginya minat masyarakat menggunakan Low Cost Carrier sehingga membuat peneliti perlu 
melakukan penelitian lebih dalam kepada variabel-variabel yang terkait guna melihat kinerja 
pramugari-pramugara pada maskapai Low Cost Carrier dengan beberapa faktor yang 
mempengaruhinya. 
 

3.2 Populasi dan Sampel  
Populasi adalah gabungan seluruh elemen yang memliki serangkaian karakteristik serupa 

(Maholtra, 2010). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pramugari dan pramugara pada 
perusahaan penerbangan di Indonesia. Sample merupakan sub kelompok dari sebuah populasi yang 
terpilih untuk berpartisipasi dari sebuah penelitian (Maholtra, 2010). Pada penelitian ini sampel yang 
kami gunakan adalah pramugari dan pramugara pada penerbangan Low Cost Carrier yang ada di 
Indonesia. 
 

3.3 Operasionalisasi Variabel  
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 4 (empat) variabel yang memiliki indikator sebagai 

alat ukur (measurement) dalam pembuatan kuisioner.  Kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan jenis skala Interval Scale  6 poin dengan tujuan menghindari adanya nilai tengah (Zero 
Point) dalam pengisian kuisioner. Berikut tabel operasionalisasi variabel: 

 
 

Tabel 3.1 Operasional Variabel 
 

Variabel dan Definisi Alat Ukur Skala Pengukuran 

Working Environment 
(WE) 

 
adalah segala sesuatu yang ada di 

sekitar pekerja, yang dapat 
mempengaruhi dirinya dalam 

menjalankan tugas. 
 
 

(Nitisemito dalam Dhermawan et 
al, 2012) 

WE1 : Saya senang dengan 
kondisi pekerjaan dalam 
organisasi saya 

Interval Scale 
 

1-6 

WE2 : Terdapat kerjasama tim 
yang baik dalam organisasi saya 

WE3 : Hubungan saya dengan 
anggota kelompok kerja saya 
bersahabat dan profesional 

WE4 : Saya senang dengan 
kecukupan fasilitas pekerjaan 
saya 

WE5 : Suhu udaradiruangan saya 
sejuk dan nyaman 

WE6 : Ukuran kantor saya 
memberikan tempat yang cukup 
untuk bekerja dengan nyaman 

WE7 : Saya mendapatkan rasa 
aman dalam pekerjaan saya 
 

(Raziq, 2014) 
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Tabel 3.1 Operasional Variabel (lanjutan) 
 

Variabel dan Definisi Alat Ukur Skala pengukuran 

Pay Satisfaction 
(PS) 

 
adalah keseluruhan efek positif 
yang memoengaruhi perasaan 

individu terhadap gaji. 
 

(Saleem & Gul, 2013) 

PS1 : Saya mendapatkan gaji 
yang tinggi 

Interval Scale 
 

1-6 

PS2 : Saya puas dengan 
kenaikkan gaji saat ini 

PS3 : Gaji yang saya dapat 
sesuai dengan kemampuan 
saya 

PS4 : Saya setuju dengan 
kesetaraan tingkat upah yang 
diberikan 
 

(Wang et al, 2014) 

Job Stress 
(JS) 

 
adalah hasil dari 

ketidakseimbangan antara 
tuntutan tempat kerja dan 
kemampuan individu untuk 

mengatasi. 
 

(Mosadeghard et al, 2011) 

JS1 : Karyawan memiliki cukup 
waktu untuk mengerjakan 
pekerjaan dengan baik. 

Interval Scale 
 

1-6 

JS2 : Karyawan merasa 
tertekan dengan pekerjaannya 

JS3 : Banyak orang merasa 
kelelahan dalam mengerjakan 
sesuatu pekerjaan tertentu yang 
sama  

JS4 : Akhir-akhir ini karyawan 
merasa terus-menerus tertekan 
dalam bekerja 
JS5 : Pekerjaan karyawan teralu 
banyak menimbulkan stres 

JS6 : Beban pekerjaan 
karyawan sangat berlebihan 
 
 

(Jerry Chandra, 2012) 
 

 
Sumber:  Data olahan penulis (2018) 
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3.4 Metode Analisis Data 

 

Penelitian ini menggunakan metode analisis Structural Equation Modeling (SEM). 
Data penelitian ini akan dihitung dengan software AMOS 21 for windows. Penggunaan SEM 
ini bertujuan agar dapat menampilkan konsep yang tidak teramati dan dapat menjelaskan 
hubungan model secara keselurhuan. 

Peneliti menspesifikasikan model sebagai berikut, variabel Work Environment, Pay 
Satisfaction, dan Job Sress sebagai variabel eksogen. Sedangkan variabel Employee 
Performance  sebagai variabel endogen. Setelah itu peneliti melakukan uji validitas dan 
realibilitas yang berfungsi untuk mencari tahu sejauh mana ketepatan alat ukur yang dipakai  
pada penelitian tersebut, serta mencari tahu sejauh mana alat ukur dapat dipercaya ata 
dapat diandalkan pada penelitian tersebut. 

 

ANALISI DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian  
Penerbangan Low Cost Carrier merupakan penerbangan yang menurunkan biaya 

operasional meliputi pengurangan catering serta mengurangi kapasitas bagasi sehingga 
maskapai dapat menjual kapasitas bagasi mereka yang tersisa. Di Indonesia terdapat 3 
maskapai yang masuk pada kategori penerbangan Low Cost Carrier, Lion Air, Sriwijaya serta 
yang paling muda usianya ialah Citilink 
 

4.2 Profil Responden 
4.2.1 Jenis Kelamin  

Responden yang berjenis kelamin laki – laki berjumlah 28 orang atau sebesar 22% dari 
total responden yang berjumlah 130 orang, pada kondisi ini responden laki-laki lebih sedikit 
daripada ersponden wanita yang mencapai 78% dari total keseluruhan  responden atau 
sejumlah 102 responden. Fenomena ini terjadi karena manusia secara general lebih menyukai 

suara wanita ketimbang pria (https://www.merdeka.com/teknologi/mengapa-panduan-di-
aplikasi-selalu-gunakan-suara-wanita.html). 
 

4.2.2 Usia  
Pada penelitian ini peneliti menggunakan responden dengan kisaran usia 20-30 tahun. 

Peneliti mengelompokkan besaran responden yang berusia 20 tahun berjumlah 4 orang, 21 
tahun berjumlah  11 orang, 22 tahun berjumlah 9 orang, 23 tahun berjumlah 13 orang, 24 tahun 
berjumlah 17 orang, 25 tahun berjumlah 32 orang, 26 tahun berjumlah 33 orang, 27 tahun 
berjumlah 2 orang, 28 tahun berjumlah 3 orang, 29 tahun berjumlah 2 orang, serta 30 tahun 
berjumlah 4 orang. 
 

4.2.3 Status Pernikahan  
Peneliti mempertimbangkan status pernikahan dikarenakan itu juga dapat 

mempengaruhi tingkat stres yang dirasakan oleh pramugari dan pramugara yang bersangkutan. 
Pada penelitian ini, 73% dari jumlah populasi responden belum menikah, sedangkan sisanya 
27% atau sebanyak 42 orang sudah menikah. 
 

4.2.4 Lama Bekerja  
Responden yang sudah bekerja pada rentan waktu 2-5 tahun memiliki presentase 

sebesar 64% atau sejumlah 83 orang, kemudian 36% atau sebanyak 47 orang sudah bekerja 
pada rentan waktu 6-10 tahun. Pemilihan rentan kerja dimaksutkan untuk menyesuaikan 
dengan sistem kerja perusahaan penerbangaan Low Cost Carrier tempat mereka bekerja. 
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4.3 Hasil Uji Validitas dan Realibilitas 
 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas dan Realibilitas 
 

Variabel Laten Indikator 

Uji Validitas 
 

Uji Realibilitas 

Factor 
Loading Kesimpulan AVE 

≥ 0.5 
CR 

≥ 0.7 Kesimpulan 

Work 
Environment 

WE1 
0.583 

Valid 

0.643 0.925 Reliabel 

WE2 
0.934 

Valid 

WE3 
0.929 

Valid 

WE4 
0.880 

Valid 

WE5 
0.713 

Valid 

WE6 
0.841 

Valid 

WE7 
0.662 

Valid 

Pay Satisfacton 

PS1 
0.908 

Valid 

0.776 0.933 Reliabel 

PS2 
0.883 

Valid 

PS3 
0.878 

Valid 

PS4 
0.854 

Valid 
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Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas dan Realibilitas (Lanjutan) 
 

Variabel Laten Indikator 

Uji Validitas  Uji Realibilitas 

Factor 
Loading Kesimpulan AVE 

≥ 0.5 
CR 

≥ 0.7 Kesimpulan 

Job Stress 

JS1 
0.878 

Valid 

0.835 0.968 Reliabel 

JS2 
0.907 

Valid 

JS3 
0.936 

Valid 

JS4 
0.921 

Valid 

JS5 
0.937 

Valid 

JS6 
0.903 

Valid 

Employee 
Performance 

EP1 
0.678 

Valid 

0.630 0.868 Reliabel 
EP2 

0,919 
Valid 

EP3 
0.928 

Valid 

EP4 0.595 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan AMOS 21 
 
 
 
 Berdasarkan tabel 4.1  semua indikator yang sudah diolah oleh peneliti menggunakan AMOS 21 
menunjukkan hasil yang valid dan reliabel pada semua indikator dari setiap variabel karena memenuhi 
nilai yang telah disyaratkan yaitu semua variabel yang teramati memiliki nilai factor loading ≥ 0.5, AVE ≥ 
0.5 dan CR ≥ 0.7. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa nilai reliabilitas model pengukuran 
(measurement model) memiliki nilai yang baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator 
yang digunakan mampu menjelaskan variabel laten yang dibentuk. 
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4.4 Hasil Uji Hipotesis 
 

Model keseluruhan memiliki variabel-variabel yang mempunyai hubungan sebab 
akibat antara variabel endogen dengan eksogen. Untuk pengujian hipotesis cara yang 
dilakukan alaha mengetahui signifikasi denagn melihat nilai p dari hubungan sebab 
akibat yang ada di dalam model keseluruhan. Jikia nilai estimasi dalam hasil analisis 
menunjukkan positif dan nilai p < 0.05 maka hipotesis terbukti signifikan dan didukung 
oleh data. Apabila nilai estimasi menunjukkan hasil negatif p > 0.05 maka hipotesis 
tidak terbukti signifikan dan tidak didukung oleh data. Berikut hasil analisis data dari 
model keseluruhan:  

 
Tabel 4.2 Output Reggresion  (structural estimate) 

 

Hipotesis Estimasi C.R. p Kesimpulan 

WE → EP 0.341 4.701 *** H1 Didukung data 

PS → EP 0.267 5.451 *** H2 Didukung data 

JS → EP -0.341 -6.791 *** H3 Didukung data 

Sumber: Pengolahan data dengan AMOS 21 
 
 
4.4.1 Pengaruh Work Environment terhadap Employee Performance  

Berdasarkan tabel 4.2, menunjukan hubungan Work Environment memiliki pengaruh 
yang positif terhadap Employee Performance karena nilai estimasi menunjukkan hasil positif 
yatu 0.341, Critical Ratio >1.96 yaitu 4.701, dan untuk nilai p dari hipotesis tersebut adalah *** 
yang berarti nilai p < 0.05, maka dari hasil tersebut hipotesis Work Environment terbukti 
berpengaruh positif terhadap Employee Performance dan didukung oleh data. 

Boles (2004) mengatakan bahwa lingkungan pekerjaan yang ramah terhadap 
karyawannya akan membantu untuk mengurangi jumlah ketidakhadiran dan akan 
meningkatkan kinerja karyawan (Ogunyemi, et al 2015). Berdasarkan pada hasil penelitian 
yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Work 
Environment dengan Employee Performance. Penelitian ini sejalan dengan hasil oenelitian 
yang dilakukan oleh Potu A. (2013) yang menyatakan bahwa Work Environment memberikan 
pengaruh positif terhadap Employee Performance secara signifikan. Begitu pula yang dialami 
oleh Pramugari dan Pramugara Low Cost Carrier di Indonesia, lingkungan tempat mereka 
bekerja memberikan kkontribus yang baik pada lingkungan internal maupun eksternal 
sehingga memberikan kontribusi yang positif pada perusahaan. 
 

4.4.2 Pengaruh Pay Satisfacion terhadap Employee Performance 
Tabel 4.2 menunjukan hubungan pengaruh antara variabel Pay Satisfaction dengan 

Employee Performance adalah positif dengan nilai 0.267, Critical Ratio >1.96 yaitu 5.451, dan 
untuk nilai p dari hipotesis tersebut adalah *** yang berarti nilai p < 0.05, maka dari hasil tersebut 
hipotesis Pay Satisfaction terbukti berpengaruh positif terhadap Employee Performance dan 
didukung oleh data. 
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Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan, bahwasannya Pay Satisfaction 

memberikan dampak yang positif kepada Employee Performance. Arshad, et al (2012) 
menuliskan bahwa sebuah organisasi yang memberikan gaji dengan tingkat yang baik akan 
membuat tenaga kerja termotivasi sehingga memberikan jaminan masa depan yang gemilang 
untuk organisasi kedepannya. Dapat disimpulkan apabila tingkat gaji dalam suatu organisasi 
itu baik atau dapat diterima oleh anggotanya maka anggota organisasi dari organisasi tersebut 
akan termotivasi untuk melakukan timbal balik kepada suatu organisasi atas apa yang sudah 
ia dapatkan. Motivasi tinggi yang dimiliki oleh karyawan akan membuat dirinya merasa senang 
dan bersedia untuk bekerja pada organisasi (Hashmi et al, 2011). 

 

4.4.3 Pengaruh Job Stress terhadap Employee Performance 
 

Tabel 4.2 menunjukan antara variabel Job Stress terhadap Employee 
Performance.memiliki hubungan yang negatif karena nilai estimasi menunjukkan hasil negatif 
yaitu -0.341, Critical Ratio <1.96 yaitu -6.791, dan untuk nilai p dari hipotesis tersebut adalah *** 
yang berarti nilai p > 0.05, maka dari hasil tersebut hipotesis Job Stress  terbukti berpengaruh 
negatif terhadap Employee Performance dan didukung oleh data. 

Melihat dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, hubungan kedua variabel tersebut 
sejalan dengan penelitian Jerry Chandra (2012) yang menuliskan pada penelitiannya bahwa 
Job Stress memiliki hubungan negatif signifikan terhadap Employee Performance atau bisa 
dikatakan bahwa ketika tingkat stres kerja rendah maka kinerja karyawan meningkat. Temuan 
penelitian ini didukung oleh penelitian Pincherle (1972) bahwa stres merupakan kondisi mental 
dan fisik yang berpengaruh terhadap produktivitas kerja, efektivitas, kesehatan karyawan, dan 
kualitas kerja (Sun dan Chiou, 2011). 

 
 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 
  

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Work Environment, Pay Satisfaction, 
Job Stress terhadap Employee Performance. Analisis data yang dilakukan menggunakan 
SEM menunjukkan bahwa 2 variabel memiliki pengaruh positif dan signifikan, variabel Work 
Environment dan Pay Satisfaction memiliki pengaruh positif, sedangkan Job Stress memiliki 
pengaruh yang negatif. Dengan studi penelitian ini yang ditujukan kepada pramugari dan 
pramugara Low Cost Carrier di Indonesia dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Work Environment terbukti berpengaruh positif terhadap Employee Performance.  
2. Pay Satisfaction terbukti berpengaruh positif terhadap Employee Performance.  
3. Job Stress terbukti berpengaruh negatif terhadap Employee Performance.  
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5.2 Saran 
5.2.1 Saran untuk perusahaan penerbangan Low Cost Carrier  

Di dalam dunia penerbangan, sistem kerja pramugari dan pramugara berbeda dengan 
sistem kerja karyawan perusahaan pada umumnya. Terlebih pramugari dan pramugara 
Low Cost Carrier yang memiliki jadwal penerbangan yang jauh lebih padat dari 
penerbangan biasa pada umumnya. Berikut adalah beberapa saran yang bisa peneliti 
berikan:  

1. Peneliti ingin memberitahukan bahwa dari hasil penelitian yan dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa pada aspek lingkungan kerja rata-rata responden merasa tim kerja 
yang mereka dapatkan masih dirasa kurang baik. Peneliti menyarankan pentingnya 
perusahaan meninjau kembali proses test psikologi yang dilakukan perusahaan pada 
saat penerimaan pramugari dan pramugara agar lebih efektif sehingga pramugari dan 
pramugara lebih cepat beradaptasi dilapangan.Adapun peneliti juga memberikan saran 
kepada perusahaan agar memberikan sebuah wadah untuk pramugari dan pramugara 
melakukan pertemuan guna mempererat hubungan kerja sama antar tim pada masing-
masing individu pramugari dan pramugara, acara yang peneliti maksut seperti Employee 
Performance.  

2. Pada penelitian ini, responden merasa gaji yang mereka dapatkan masih dirasa kurang. 
Disini penulis melihat adanya kemungkinan mereka merasa bahwa gaji yang mereka 
dapatkan masih dirasa kurang karena responden membandingkan gaji yang mereka 
dapatkan dengan gaji pramugari dan pramugara maskapai lain (diluar maskapai Low 
Cost Carrier).  

3. Pada aspek stres kerja responden merasa beban pekerjaan mereka berat. Berdasarkan 
hasil peneliti ini dapat disimpulkan bahwa dengan sistem kerja yang mereka dapatkan 
dari maskapai tempat mereka bekerja, pramugari dan pramugara merasakan beban 
pekerjaan yang berat. Dengan jadwal kerja yang padat, mereka kurang memiliki waktu 
istirahat guna melanjutkan pekerjaan mereka dikemudian harinya. Sehingga peneliti 
memberikan saran secara keseluruhan perlunya maskapai memperhatikan pengaturan 
jadwal kerja pramugari dan pramugara agar waktu istirahat mereka sesuai dengan jam 
kerja yang mereka lakukan. Dengan porsi waktu istirahat yang memadai, akan 
mengurangi stres kerja yang pramugari dan pramugara rasakan sehingga pamugari dan 
pramugara dapat bekerja secara maksimal dengan keadaan lingkungan kerja seperti 
apapun..  

 

 

 

5.2.2 Saran untuk Peneliti Selanjutnya  
Untuk penelitian selanjutnya diharapkan memperhatikan jurnal acuan yang digunakan, 

agar terdapat kesesuaian dalam karakter industri, variabel dan ukuruan (measurement) yang 
dipergunakan. Penggunaan jurnal acuan yang sesuai dan kuat dapat meminimalisir kesalahan 
pada saat pengambilan data yang akan berlanjut kepada kesalahan perhitungan data. 
Pemilihan jurnal digunakkan tidak hanya untuk acuan penelitian saja namun juga dapat 
dimanfaatkan dari aspek indikator pertanyaan yang terdapat pada jurnal tersebut. Indikator 
pertanyaan yang sesuai dengan objek penelitian juga sangat membantu dalam hal ketepatan 
hasil penelitian sehingga tidak ada kebingungan pada calon responden ketika melakukan 
pengisian kuesioner. Tidak tertup kemungkinan jika penelitian selanjutnya memberikan variabel 
tambahan atau mengganti variabel sehingga dapat lebih presisi dalam meneliti dan memberikan 
solusi terhadap masalah yang dihadapi. Dengan demikian, hasil penelitian tersebut diharapnkan 
dapat lebih bermanfaat untuk masyarakat luas. 

 
 

13 Indonesia Banking School

Analisis Pengaruh Work Environment..., Andreas Dimas Panji Kusumo, Ma.-Ibs, 2018



 

 

DAFTAR PUSTAKA 
  
 

A.M., M., E., F., Mosadeghrad, A. M., Ferlie, E., & Rosenberg, D. (2011). A study 
of relationship between job stress, quality of working life and turnover 
intention among hospital employees. Health Services Management 
Research, 24(4), 170–181. http://doi.org/10.1258/hsmr.2011.011009 

 
Akmal, U. (2011). Pengaruh Upah, Motivasi Kerja, dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja 

Pekerja pada Industri Manufaktur di Kota Makassar. Jurnal Manajemen. 
  

Arianto, D. A. N. (2013). Pengaruh Kedisiplinan, Lingkungan Kerja dan Budaya Kerja 
Terhadap Kinerja Tenaga Pengajar. Jurnal Economia, 9(2), 191–200. 

 
Arshad, M., & Safdar, M. (2012). Does Salary Work as a Motivational Agent ? A Study of 

Airport ( Ground Handling ) Services Sector of. School of Doctoral Studies(European 
Union) Journal, 171–176.  

 
Arshadi, N., & Damiri, H. (2013). The relationship of job stress with turnover intention and job 

performance: Moderating role of OBSE. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 84, 
706-710. 

 
Bhatti, N., Hashmi, M. A., Raza, S. A., Shaikh, F. M., & Shafiq, K. (2011). Empirical Analysis 

of Job Stress on Job Satisfaction among University. International Business Research, 
4(3), 264–270.  

 
Buelens, M., & Van den Broeck, H. (2007). An Analysis of Diff erences in Work Motivation 

between Public and Private Sector Organizations. Public Administration Review, 65–74.  
 
Chandra, Jerry, 2012, Pengaruhs Stres Kerja dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan pada PT. Lie Fung Surabaya. 
 
Chen, J.-C., Silverthorne, C., & Hung, J.-Y. (2006). Organization communication, job stress, 

organizational commitment, and job performance of accounting professionals in Taiwan 
and America. Leadership & Organization Development Journal, 27(4), 242–249. 
http://doi.org/10.1108/01437730610666000 

 
Dhermawan, A. A. N. B., Sudibya, I. G. A., & Utama, I. W. M. (2012). Pegawai Di Lingkungan 

Kantor Dinas Pekerjaan Umum. Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis, Dan 
Kewirausahaan, 6(2), 173–184. 

 
 
Gitosudarmo dan Nyoman, S. 2000. Perilaku Keorganisasian. Edisi Pertama. Cetakan 

Kedua. Yogyakarta : BPFE.  
 

Hasibuan, Malayu, S.P. 2003. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta : PT 
Toko Gunung Agung. 

 

 

 

 

14 

 

 

 

Indonesia Banking School 

Analisis Pengaruh Work Environment..., Andreas Dimas Panji Kusumo, Ma.-Ibs, 2018

http://doi.org/10.1258/hsmr.2011.011009


 

 
 

Jain, D. R., & Kaur, S. (2014). Impact of Work Environment on Job Satisfaction. 
International Journal of Scientific and Research Publications, 4(1), 1–8. 
http://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00524-9  

Lawton, T. C., & Solomko, S. (2005). When being the lowest cost is not enough: Building a 
successful low-fare airline business model in Asia. Journal of Air Transport 
Management, 11(6), 355-362. 

Luthans Fred, 2008. Organizational Behavior Eleventh Editions. Mc Graw Hill Irwin, 
Campanies, Inc. New York. 

Malhotra, Naresh. K. (2010). Marketting Research: An Applied Orientation. Upper Saddle 
River: Prentice Hall. 

Mangkunegara, A. A. Anwar Prabu. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. 
Cetakan Kesebelas. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 

Obiora, C. A., & Iwuoha, V. C. (2013). Work Related Stress , Job Satisfaction and Due 
Process in Nigerian Public. European Scientific Journal, 9(20), 214–232. 

Ogunyemi, A. O., Akinlaja, S. O., Adesoye, E., Akindele-Oscar, A., Azeez, R. O., & 
Omolade, M. A. (2015). Organisational Variables & Effective Performance of Employees 
in Oil & Gas Section: An Empirical Investigation. International Journal of Psychological 
Studies, 7(1), 23. 

Purwanto, A. Y. (2012). Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi terhadap Kinerja Penyuluh 
Pertanian Lapangan (PPL) di Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk. Ilmu 
Manajemen, 1(2), 1-15. 

Raziq, A., & Maulabakhsh, R. (2014). Impact of Working Environment 
on Job Satisfaction. Procedia Economics and Finance, 23(October 2014), 717-725. 

http://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00524-9 
Rivai, Veithzal. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk perusahaan. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta. 
Saleem, T., & Gul, S. (2013). Drivers of Turnover Intention in Public Sector Organizations: 

Pay Satisfaction, Organizational Commitment and Employment Opportunities. Middle-
East Journal of Scientific Research, 17(6), 697–704. 
http://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2013.17.06.11939 

Salleh, R., & Memon, M. A. (2015). A review on the effects of pay satisfaction on employee 
engagement and turnover: a proposed mediating framework. International Business 
Management, 9(3), 344-348. 

Simamora, Henry,1995, Manajemen Sumber Daya Manusia, STIE YKPN,Jakarta. 
Taiwo, A. S. (2010). The influence of work environment on workers productivity: A case of 

selected oil and gas industry in Lagos, Nigeria. African Journal of Business 
Management, 4(3), 299. 

Zheng, S., Wang, Z., & Song, S. (2014). Pay Satisfaction of Employees: A Case Study of a 
State-Owned Science Institute in China. Social Indicators Research, 1–13. 

  
https://www.bps.go.id/index.php/linkTabelStatis/1366 (15 Juni 2016, 11.02 WIB) 
 
https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1404 (16 Juni 2016, 02.11 WIB) 
 
https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/842 (15 Juni 2016, 11.28 WIB) 
 
https://www.merdeka.com/teknologi/mengapa-panduan-di-aplikasi-selalu-gunakan-suara-
wanita.html ( 2 April 2018, 20.00 WIB) 

 
 
 
 
 

 

15 Indonesia Banking School 

 

Analisis Pengaruh Work Environment..., Andreas Dimas Panji Kusumo, Ma.-Ibs, 2018

http://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00524-9
http://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2013.17.06.11939
https://www.bps.go.id/index.php/linkTabelStatis/1366
https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1404
https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/842
https://www.merdeka.com/teknologi/mengapa-panduan-di-aplikasi-selalu-gunakan-suara-wanita.html
https://www.merdeka.com/teknologi/mengapa-panduan-di-aplikasi-selalu-gunakan-suara-wanita.html



