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ABSTRACT 

 

This research is aimed to study empirically the effect of motivation and work 

stress to employee performance. As for the object of the present study were employee of 

PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero). There are two independent variables and one 

dependent variable. The independent variables are motivation and work stress. The 

dependent variable is employee performance.  

The samples are obtained by using simple random sampling method, 100 

employee are used as the sample of this study. This statistics method used is multiple 

regression with initial test used is a test of normality, multiple regression analysis and 

classical assumption test.  

 The results of this research shows that motivation has no significant effect to  

employee performance. Work stress has significant effect to employee performance. 

 

Key words : Motivation, Work Stress, Employee Performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pada era di mana persaingan semakin ketat serta perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi semakin pesat menyebabkan perubahan di berbagai bidang 

menjadi semakin cepat. Perubahan tersebut membawa tuntutan yang lebih tinggi, di 

mana segala sesuatu dituntut untuk berjalan dengan cepat, lancar dan terarah untuk 

mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Karyawan sebagai sumber daya yang dimiliki 

perusahaan merupakan faktor penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu 

perusahaan, sehingga pelaksanaan kerja karyawan sangat mempengaruhi tujuan 

organisasi secara keseluruhan. Betapapun baiknya sumber daya lain yang dimiliki oleh 

perusahaan jika tidak didukung oleh karyawan yang bekerja secara efektif dan efisien 

maka akan tetap saja tidak dapat mencapai tujuan organisasi yang memuaskan bahkan 

bisa saja menemui kegagalan (Eko, 2007).  

Keunggulan kompetitif yang berasal dari sumber daya manusia sangat penting 

untuk keberhasilan perusahaan (Vouzas, 2006). Tampaknya berbagai masalah yang 

dihadapi saat ini mengenai jasa perusahaan, dapat dikaitkan untuk mensejajarkan antara 

strategi perusahaan dan sumber daya manusianya. Oleh karena itu, manajemen sumber 

daya manusia dianggap penting untuk pencapaian hasil organisasi dan individu termasuk 

berbagai kinerja pekerjaan. 

Saat ini, setiap perusahaan yang berdiri pasti ingin mendapatkan profit. Dimana 

profit tersebut akan didapatkan oleh perusahaan jika perusahaan memiliki sumber daya. 

Sumber daya terpenting yang harus dimiliki perusahaan adalah sumber daya manusia 
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yaitu karyawan. Karyawan memiliki karakteristik yang berbeda dengan sumber daya 

yang lain karena tujuan perusahaan tidak akan tercapai jika sumber daya yang dimiliki 

tidak berjalan dengan maksimal. 

Salah satu sasaran penting dalam manajemen sumber daya manusia dalam suatu 

industri atau perusahaan adalah terciptanya kinerja karyawan. Bila kinerja karyawan 

sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan, maka akan tercermin pada sikap 

perilaku karyawan terhadap pekerjaannya, yang sering diwujudkan dalam sikap positif 

karyawan terhadap pekerjaan yang dilakukan maupun segala sesuatu yang dihadapi atau 

ditugaskan kepadanya. Kinerja harus selalu diperhatikan dalam pencapaian tujuan 

perusahaan agar tidak menimbulkan permasalahan misalnya stres kerja karyawan. 

Persaingan dan tuntutan profesionalitas yang semakin tinggi menimbulkan 

banyaknya tekanan-tekanan yang harus dihadapi individu dalam lingkungan kerja. Selain 

tekanan yang berasal dari lingkungan kerja, lingkungan perekonomian di Indonesia yang 

belum stabil akibat badai krisis yang berkepanjangan juga sangat potensial menimbulkan 

tekanan. Tekanan yang timbul dan berlangsung terus menerus berpotensi menimbulkan 

kecemasan. Dampak yang sangat merugikan dari adanya gangguan kecemasan yang 

sering dialami oleh masyarakat dan angkatan kerja pada khususnya disebut stres. Sasono 

(2004) mengungkapkan bahwa stres mempunyai dampak positif dan negatif, keduanya 

akan mempengaruhi kinerja dalam bekerja.  

Tidak mengherankan apabila kebanyakan sumber stres dalam kehidupan justru 

dialami dalam situasi bekerja. Menurut Hasibuan (2003), stres adalah kondisi ketegangan 

yang mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi seseorang. Stres yang terlalu 

besar dapat mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan. Sebagai 

hasilnya, pada diri karyawan berkembang berbagai macam gejala stres yang dapat 

mengganggu pelaksanaan kerja mereka. Menurut Cooper&Marshall (1976), stres dapat 

Pengaruh Motivasi..., Aldila Besbarini, Ma.-Ibs, 2013 



3 

timbul di tempat kerja yang merupakan dimensi atau karakteristik dari orang tersebut dan 

potensi sumber stres di lingkungan kerja. 

Bahaya stres diakibatkan karena kondisi kelelahan fisik, emosional dan mental 

yang disebabkan oleh adanya keterlibatan dalam waktu yang lama dengan situasi yang 

menuntut secara emosional. Proses berlangsung secara bertahap, akumulatif, dan lama 

kelamaan menjadi semakin memburuk. Dalam jangka pendek, stres yang dibiarkan 

begitu saja tanpa penanganan yang serius dari pihak perusahaan membuat karyawan 

menjadi tertekan, tidak termotivasi, dan frustasi menyebabkan karyawan bekerja tidak 

optimal sehingga kinerjanya pun akan terganggu. Dalam jangka panjang, karyawan tidak 

dapat menahan stres kerja maka ia tidak mampu lagi bekerja di perusahaan. Pada tahap 

yang semakin parah, stres bisa membuat karyawan menjadi sakit atau bahkan akan 

mengundurkan diri (turnover). 

Stres tidak dengan sendirinya harus buruk. Walaupun stres lazimnya dibahas 

dalam konteks negatif, stres juga mempunyai nilai positif. Stres merupakan peluang 

untuk meningkatkan kreativitas individu sehingga kinerjapun akan meningkat. Sama 

halnya, banyak individu melihat tekanan beban kerja berlebih yang berat dan hubungan 

antar rekanan kerja sebagai tantangan positif yang meninggikan mutu kerja dan kepuasan 

kerja yang mereka dapatkan dari pekerjaannya. 

Selain stres kerja, motivasi merupakan salah satu hal yang penting bagi 

perusahaan terutama yang menyangkut kinerja karyawan. Menurut Stephen P. Robbins 

(2008), motivasi merupakan sebuah proses yang ikut menentukan intensitas, arah dan 

ketekunan individu dalam usaha mencapai sasaran. Dengan motivasi yang tinggi, maka 

kinerja akan meningkat karena para karyawan akan melakukan pekerjaan secara lebih 

giat sehingga pekerjaan dapat diharapkan lebih cepat dan lebih baik. Begitu juga 

sebaliknya jika motivasi kerja turun maka kinerja akan turun juga. Penggunaan tenaga 
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kerja yang terarah dan efektif merupakan kunci keberhasilan perusahaan. Untuk itu, 

dibutuhkan kebijakan yang tepat dalam memanfaatkan tenaga kerja agar mampu bekerja 

lebih baik dan lebih produktif bagi perusahaan sehingga tujuan dari perusahaan dapat 

terwujud. Disini peranan manajemen puncak sebagai pimpinan sangat diperlukan untuk 

dapat memberikan motivasi atau dorongan kepada karyawan (Firth, Meilor dan Loquet, 

2004).  

Perusahaan harus memiliki kinerja. Kinerja merupakan bentuk kesuksesan 

seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Menurut Veithzal Rivai (2004) kinerja 

merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam 

suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam 

upaya pencapaian tujuan perusahaan secara legal, tidak melanggar hukum dan tidak 

bertentangan dengan moral atau etika. Kinerja juga dinyatakan sebagai tingkat sejauh 

mana keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya yang disebut level of 

performance (As‟ad, 1991). Biasanya orang yang level performanya tinggi disebut 

sebagai orang yang produktif, dan sebaliknya orang yang level performanya rendah 

dikatakan tidak produktif. Penilaian kinerja merupakan salah satu tugas penting untuk 

dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan. Pelaksanaan penilaian kinerja yang 

objektif bukanlah tugas yang sederhana, penilaian harus dihindarkan dari adanya “like” 

dan “dislike” dari penilai, agar obyektifitas penilaian dapat terjaga (Martoyo, 2000). 

Kegiatan ini sangat penting, karena dapat digunakan untuk upaya memperbaiki 

keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada para karyawan 

tentang kinerja mereka. Kinerja yang baik atau tinggi dapat membantu perusahaan 

memperoleh keuntungan sebaliknya, bila kinerja turun dapat merugikan perusahaan. 

Oleh karenanya kinerja karyawan perlu memperoleh perhatian antara lain dengan jalan 

melaksanakan kajian berkaitan dengan variabel stres kerja dan motivasi kerja. Menurut 

Pengaruh Motivasi..., Aldila Besbarini, Ma.-Ibs, 2013 



5 

Stephen P. Robbins (2008) ada beberapa cara untuk memotivasi karyawan dalam sebuah 

perusahaan : 

1. Kenali perbedaan-perbedaan individual 

2. Gunakan sasaran dan umpan balik 

3. Beri kesempatan kepada karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam 

pengambilan keputusan 

4. Mengkaitkan imbalan dengan kinerja. 

PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) adalah perusahaan jasa angkutan 

penyebrangan dan pengelola pelabuhan untuk penumpang, kendaraan, barang. Fungsi 

utama perseroan ini adalah menyediakan akses transportasi publik antar pulau yang 

bersebelahan serta menyatukan pulau-pulau besar sekaligus menyediakan akses 

transportasi publik ke wilayah yang belum memiliki penyebrangan guna mempercepat 

pembangunan (penyebrangan perintis). PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) kembali 

mengukir prestasi di bidang kinerja usaha. PT. ASDP menjadi salah satu BUMN yang 

meraih predikat “Sangat Baik” bersama dengan 51 BUMN lainnya dalam Rating 

Perusahaan BUMN versi Infobank 2012. Adapun kriterianya meliputi dua hal yaitu 

pertumbuhan (30%) dan rasio keuangan penting (70%). Pertumbuhan yang dinilai adalah 

pertumbuhan asset, pendapatan usaha, dan pertumbuhan laba. Sebagai korporasi negara, 

ASDP akan terus meningkatkan kinerja usahanya hingga mencapai keuntungan 

maksimal. Predikat “Sangat Baik” yang telah diraih oleh PT. ASDP Indonesia Ferry 

(Persero) pada tahun 2012 membuat motivasi kerja dan kinerja karyawan menjadi lebih 

tinggi untuk mempertahankan predikat tersebut. Tidak menutup kemungkinan timbulnya 

stres kerja akibat banyaknya tantangan yang harus dihadapi oleh PT. ASDP Indonesia 

Ferry (Persero) untuk tetap mempertahankan predikatnya. Maka hal ini lah yang 

membuat saya sebagai penulis tertarik untuk mengambil judul : Pengaruh Motivasi dan 

Pengaruh Motivasi..., Aldila Besbarini, Ma.-Ibs, 2013 



6 

Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero). 

         

1.2 Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya ruang lingkup pembahasan yang perlu dikaji. Maka dilakukan 

pembatasan terhadap ruang lingkup penelitian yang perlu dikaji. Pembatasan ini 

dilakukan agar penelitian lebih terarah dan mudah dipahami sesuai dengan tujuan 

penelitian dan pembahasan. Penulis membatasi masalah pada pengaruh motivasi dan 

stres kerja yang bersifat membangun (konstruktif) terhadap kinerja karyawan PT. ASDP 

Indonesia Ferry (Persero) dan menggunakan sampel karyawan sebanyak 100 responden. 

 

1.3 Perumusan Masalah  

 Berdasarkan telaah literatur yang telah dilakukan, ditemukan sejumlah fakta 

bahwa motivasi dan stres kerja akan berdampak pada kinerja karyawan. Berdasarkan 

fakta tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh motivasi secara parsial terhadap kinerja karyawan? 

2. Bagaimana pengaruh stres kerja secara parsial terhadap kinerja karyawan? 

3. Bagaimana pengaruh motivasi dan stres kerja secara simultan terhadap kinerja 

karyawan? 

4. Variabel manakah yang memiliki pengaruh dominan terhadap kinerja karyawan? 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut : 
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1. Untuk menganalisis motivasi secara parsial yang dapat berpengaruh pada kinerja 

karyawan. 

2. Untuk menganalisis stres kerja secara parsial yang dapat berpengaruh pada 

kinerja karyawan.  

3. Untuk menganalisis motivasi dan stres kerja secara simultan yang dapat 

berpengaruh pada kinerja karyawan. 

4. Untuk mengetahui yang memiliki pengaruh dominan terhadap kinerja karyawan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini memiliki beberapa manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Manajemen 

a. Penelitian ini diharapkan akan berguna bagi manajemen dalam mengambil 

keputusan dan sebagai bahan kajian untuk menilai seberapa tinggi kinerja 

kerja pada karyawannya. 

b. Memberikan dorongan bagi manajemen terkait agar memperhatikan motivasi, 

stres kerja dan kinerja kerja karyawannya serta mengambil langkah-langkah 

yang diperlukan bagi terciptanya kinerja karyawan yang maksimum. 

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk menambah khazanah ilmu 

pengetahuan di bidang Sumber Daya Manusia terutama terkait dengan permasalahan 

yang diulas yaitu mengenai pengaruh hubungan antara motivasi, stres kerja dan 

kinerja kerja karyawan.  
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3. Bagi Penulis 

a. Sebagai sarana penulis untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat 

selama kuliah dalam dunia kerja. 

b. Untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi dari STIE Indonesia Banking 

School.  

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dimaksudkan untuk lebih mempermudah penyampaian 

informasi berdasarkan aturan yang logis dari penelitian yang dilakukan serta 

memberikan gambaran mengenai apa yang akan diuraikan dalam penelitian ini. Untuk 

lebih jelasnya, skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang terdiri dari : 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Merupakan uraian tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan penelitian. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Merupakan uraian secara teoritis memuat tentang pengertian motivasi, 

pengertian stres kerja, pengertian kinerja kerja, kerangka pemikiran dan 

hipotesis. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Pada Bab III memuat tentang pengertian metode penelitian, jenis 

penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik penentuan sampling, 

teknik pengumpulan data, metode analisis data, operasional variabel, 

teknik uji prasarat analisis data dan analisis data. 
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BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada Bab IV memuat tentang latar belakang berdirinya organisasi, sejarah 

berdirinya organisasi, struktur organisasi, visi, misi, tujuan perusahaan, 

pelaksanaan uji instrumen, uji asumsi klasik, analisis regeresi berganda, 

implikasi manajerial. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab terakhir pada penyusunan skripsi ini, sehingga 

pada bab ini disajikan kesimpulan dari hasil analisis data yang dilakukan 

penulis dan mencoba memberikan saran untuk PT. ASDP Indonesia Ferry 

(Persero) dan penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Globalisasi mengakibatkan adanya perubahan dengan tuntutan tertentu pada 

tenaga kerja seperti dalam hal penguasaan teknologi baru, batasan atau waktu yang lebih 

ketat, perubahan tuntutan terhadap hasil kerja serta perubahan dalam peraturan kerja 

yang dapat menimbulkan situasi yang menekan tenaga kerja bersangkutan. 

Sumber daya manusia perlu dikembangkan dan ditingkatkan dengan 

mendayagunakan sumber-sumber yang dimiliki dalam diri individu tersebut serta potensi 

yang ada. Salah satu sarana untuk pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi 

adalah dengan meningkatkan produktivitas sumber daya manusianya. Seiring dengan 

semakin berkembangnya dunia dan ukuran keberhasilan atau prestasi suatu organisasi 

harus mempunyai produktivitas yang tinggi untuk dapat terus hidup dan berkembang. 

Selain itu, persaingan dan tuntutan profesionalitas yang semakin tinggi 

menimbulkan banyaknya tekanan-tekanan yang harus dihadapi individu dalam 

lingkungan kerja. Tekanan yang timbul dan berlangsung terus menerus berpotensi 

menimbulkan kecemasan. Manusia merupakan makhluk yang sangat kompleks, dimana 

seringkali perlakuan sama yang diberikan perusahaan pada setiap karyawan akan 

menghasilkan performa kerja yang variatif. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk 

mengetahui bagaimana persepsi karyawan mengenai pengaruh motivasi dan stres kerja 

terhadap kinerja yang dihasilkan. 
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2.1.1 Motivasi 

 Penggunaan tenaga kerja yang terarah dan efektif merupakan kunci keberhasilan 

perusahaan. Untuk itu diperlukan peranan manajemen puncak untuk memberikan 

motivasi kepada karyawan (Firth, Meilor&Loquet,2004). Manajer atau pemimpin adalah 

orang-orang yang mencapai hasil melalui orang lain. Orang lain itu adalah para bawahan. 

Berhubung dengan itu menjadi kewajiban dari setiap pemimpin agar para bawahannya 

berprestasi. 

Berikut ini pengertian motivasi menurut beberapa ahli ialah sebagai berikut : 

1. Menurut Mangkunegara (2002) : Motivasi didefinisikan sebagai kondisi yang 

berpengaruh membangkitkan, mengarahkan dan memelihara perilaku yang 

berhubungan dengan lingkungan kerja. 

2. Menurut Elfia Nora (2009) : Motivasi merupakan suatu dorongan agar para 

karyawan dapat bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan perusahaan. 

3. Menurut Stephen P. Robbins (2008) : Motivasi merupakan sebuah proses yang 

ikut menentukan intensitas, arah dan ketekunan individu dalam usaha mencapai 

sasaran. Dimana motivasi tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai 

berikut : pekerjaan yang menarik, penghargaan penuh atas pekerjaan yang 

dilakukan, keamanan kerja, gaji yang baik, promosi dan pertumbuhan dalam 

organisasi, kondisi kerja yang baik, disiplin yang ketat. 
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2.1.1.1 Teori Awal Tentang Motivasi 

 Tahun 1950-an adalah kurun waktu yang berhasil dalam pengembangan konsep-

konsep motivasi. Tiga teori spesifik yang dirumuskan selama suatu periode yaitu, teori 

hierarki kebutuhan, teori X dan Y, dan teori dua-faktor yang akan dijelaskan berikut ini : 

1. Teori Hierarki Kebutuhan 

 Mungkin bisa dikatakan bahwa teori motivasi yang paling terkenal adalah 

hierarki kebutuhan yang diungkapkan Abraham Maslow (1954). Hipotesisnya 

mengatakan bahwa didalam diri semua manusia bersemayam lima jenjang kebutuhan, 

yaitu sebagai berikut : 

a. Psikologis: antara lain rasa lapar, haus, perlindungan (pakaian dan perumahan), 

seks, dan kebutuhan jasmani lain. 

b. Keamanan: antara lain keselamatan dan perlindungan terhadap kerugian fisik dan 

emosional. 

c. Sosial: mencakup kasih sayang, rasa memiliki, diterima-baik, dan persahabatan. 

d. Penghargaan: mencakup faktor penghormatan diri seperti harga diri, otonomi, 

dan prestasi; serta faktor penghormatan dari luar seperti misalnya status, 

pengakuan, dan perhatian. 

e. Aktualisasi diri: dorongan untuk menjadi seseorang/sesuatu sesuai ambisinya; 

yang mencakup pertumbuhan, pencapaian potensi, dan pemenuhan kebutuhan 

diri. 
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Begitu masing-masing kebutuhan ini terpenuhi secara substansial, maka 

kebutuhan berikutnya akan menjadi dominan. Dalam gambar 2.1, kebutuhan individu 

bergerak naik mengikuti anak-anak tangga hierarki. Dari titik pandang motivasi, teori itu 

mengatakan bahwa meskipun tidak ada kebutuhan yang bisa dipenuhi sepenuhnya, 

namun kebutuhan tertentu yang telah dipuaskan secara substansial tidak lagi menjadi 

pendorong motivasi. Menurut Maslow, kita perlu memahami sedang berada di anak 

tangga manakah orang itu dan kita harus fokus pada pemenuhan di tingkat di atasnya. 

 Gambar 2.1 Hierarki Kebutuhan dari Maslow 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Robbins, Stephen P, 2008 

Maslow memisahkan kelima kebutuhan itu sebagai tingkat tinggi dan tingkat 

rendah. Kebutuhan psikologis dan kebutuhan akan keamanan digambarkan sebagai 

kebutuhan tingkat rendah sementara kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan 

aktualisasi diri didudukkan ke dalam tingkat tinggi. Perbedaan antara kedua tingkat itu 

 

Aktualisasi 

diri 

Penghargaan 

Sosial 

Keamanan 

Psikologi 
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berdasarkan alasan bahwa kebutuhan tingkat tinggi dipenuhi secara internal (dalam diri 

orang itu), sedangkan kebutuhan tingkat rendah terutama dipenuhi secara eksternal 

(dengan upah, kontrak serikat buruh, dan masa kerja). 

Teori kebutuhan Maslow telah memperoleh pengakuan luas, terutama pada para 

manajer aktif. Ini karena teori tersebut berdasarkan logika yang intuitif dan mudah 

dipahami. Tetapi sayangnya, secara umum riset tidak mensahihkan teori itu. Maslow 

tidak memberikan pembenaran (substansial) empiris, sementara beberapa studi yang 

berusaha mensahihkan teori itu tidak mendukung teori itu. 

Teori-teori lama, terutama teori yang logis secara intuitif, rupanya tetap bertahan. 

Walaupun teori hierarki kebutuhan dan terminologinya tetap populer di kalangan 

manajer aktif, prediksi-prediksi teori itu kurang mendapatkan dukungan empiris. Lebih 

spesifik, hanya ada sedikit bukti bahwa struktur kebutuhan itu terorganisasi sepanjang 

dimensi-dimensi yang dikemukakan oleh Maslow, bahwa kebutuhan yang tak terpuaskan 

akan memotivasi. Atau, bahwa kebutuhan tertentu yang terpuaskan akan mengaktifkan 

dorongan ke tingkat kebutuhan yang baru. 

2. Teori X dan Teori Y 

 Douglas McGregor (1960) mengemukakan dua pandangan yang jelas berbeda 

mengenai manusia. Pada dasarnya yang satu negatif, yang ditandai sebagai Teori X, dan 

yang lain positif, yang ditandai dengan teori Y. Setelah mengkaji cara para manajer 

menangani karyawan, McGregor menyimpulkan bahwa pandangan manajer mengenai 

kodrat manusia didasarkan pada kelompok asumsi tertentu, dan menurut asumsi-asumsi 

ini, manajer cenderung menularkan cara berperilakunya ke para bawahan.  
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 Menurut Teori X, empat asumsi yang dipegang para manajer adalah sebagai 

berikut : 

1. Karyawan secara inheren tidak menyukai kerja dan bila dimungkinkan akan 

mencoba menghindarinya. 

2. Karena karyawan tidak menyukai kerja, mereka harus dipaksa, diawasi, atau 

diancam dengan hukuman untuk mencapai sasaran. 

3. Karyawan akan menghindari tanggung jawab dan mencari pengarahan formal 

bila mungkin. 

4. Kebanyakan karyawan menempatkan keamanan di atas semua faktor lain yang 

terkait dengan kerja dan akan menunjukkan ambisi yang rendah. 

Kontras dengan pandangan negatif mengenai kodrat manusia ini, McGregor 

mencatat empat asumsi positif, yang disebutkan sebagai Teori Y : 

1. Karyawan dapat memandang kerja sebagai kegiatan alami yang sama dengan 

istirahat atau bermain. 

2. Orang-orang akan melakukan pengarahan diri dan pengawasan diri jika 

mereka memiliki komitmen pada sasaran. 

3. Rata-rata orang dapat belajar untuk menerima, bahkan mengusahakan, 

tanggung jawab. 

4. Kemampuan untuk mengambil keputusan inovatif menyebar luas ke semua 

orang tidak hanya milik mereka yang berada dalam posisi manajemen. 
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Teori X mengasumsikan bahwa kebutuhan tingkat rendah mendominasi individu. 

Teori Y  mengasumsikan bahwa kebutuhan tingkat tinggi mendominasi individu. 

McGregor sendiri menganut keyakinan bahwa asumsi Teori Y lebih sahih daripada Teori 

X. Oleh karena itu, ia mengusulkan ide-ide seperti pengambilan keputusan partisipatif, 

pekerjaan yang bertanggung jawab dan menantang, dan hubungan kelompok yang baik 

sebagai pendekatan-pendekatan yang akan memaksimalkan motivasi kerja karyawan. 

3. Teori Dua Faktor 

 Teori dua faktor (kadang-kadang disebut juga teori motivasi-higiene) 

dikemukakan oleh psikolog Frederick Herzberg (1959). Dalam keyakinannya bahwa 

hubungan individu dengan pekerjaannya merupakan hubungan dasar dan bahwa sikap 

seseorang terhadap kerja dapat sangat menentukan kesuksesan atau kegagalan individu 

itu, Herzberg menelaah pertanyaan, “Apa yang diinginkan orang-orang dari pekerjaan 

mereka?” Ia meminta orang-orang untuk menguraikan, secara rinci, situasi-situasi di 

mana mereka merasa luar biasa baik atau buruk menyangkut pekerjaan mereka. Respon-

respon ini ditabulasikan dan dikategorikan. 

 Dari respon-respon yang dikategorikan, Herzberg menyimpulkan bahwa jawaban 

yang diberikan orang-orang ketika mereka merasa senang mengenai pekerjaan mereka 

sangat berbeda dari jawaban yang diberikan ketika mereka merasa tidak senang. Faktor 

intrinsik seperti kemajuan, prestasi, pengakuan, dan tanggung jawab tampaknya terkait 

dengan kepuasan kerja. Responden yang merasa senang dengan pekerjaan mereka 

cenderung mengaitkan faktor-faktor ini ke diri mereka sendiri. Di pihak lain, bila mereka 

tidak puas, mereka cenderung mengaitkan dengan faktor-faktor ekstrinsik, seperti 

pengawasan, gaji, kebijakan perusahaan, dan kondisi kerja. 
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 Menurut Herzberg, data itu mengemukakan bahwa lawan dari kepuasan bukanlah 

ketidakpuasan, seperti yang diyakini orang pada umumnya. Menyingkirkan karakteristik 

yang tidak memuaskan pada pekerjaan tertentu tidak serta merta menyebabkan pekerjaan 

itu jadi memuaskan. 

 Menurut Herzberg, faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan kerja terpisah dan 

berbeda dari faktor-faktor yang menimbulkan ketidakpuasan kerja. Oleh karena itu, 

manajer yang berusaha menghilangkan faktor-faktor yang menciptakan ketidakpuasan 

kerja dapat membawa ketentraman, tetapi belum tentu motivasi. Mereka akan 

menentramkan tenaga kerja, bukannya memotivasi mereka. Akibatnya, kondisi-kondisi 

yang melingkupi pekerjaan seperti kualitas pengawasan, gaji, kebijakan perusahaan, 

hubungan antarpribadi, kondisi kerja fisik, dan keamanan kerja telah dicirikan oleh 

Herzberg sebagai faktor-faktor higiene. Jika memadai, orang-orang tidak akan tak 

terpuaskan tetapi mereka juga tidak akan puas. Jika kita ingin memotivasi orang pada 

pekerjaannya, Herzberg menyarankan untuk menekankan pada hal-hal yang 

berhubungan dengan kerja itu sendiri atau hasil langsung yang diakibatkannya, seperti 

peluang promosi, peluang pertumbuhan personal, pengakuan, tanggung jawab, dan 

prestasi.  

 Teori dua faktor tidaklah tanpa cacat. Kritik terhadap teori itu antara lain adalah 

sebagai berikut : 

1. Prosedur yang digunakan Herzberg terbatasi oleh metodologinya. Bila semuanya 

berlangsung baik, orang cenderung menganggap itu berkat diri mereka. 

2. Keandalan metodologi Herzberg dipertanyakan. Karena penilai harus melakukan 

penafsiran, mungkin mereka dapat mencemari penemuan dengan menafsirkan 
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respon tertentu dengan cara tertentu namun di sisi lain memperlakukan respon 

lain yang serupa dengan cara berbeda. 

3. Tidak digunakannya ukuran total kepuasan apapun. Dengan kata lain, seseorang 

dapat tidak menyukai bagian dari pekerjaanya, toh masih berpikir bahwa 

pekerjaan itu dapat diterimanya. 

4. Teori itu tidak konsisten dengan riset sebelumnya. Teori dua faktor mengabaikan 

variabel-variabel situasi. 

5. Herzberg mengasumsikan hubungan antara kepuasan dan produktivitas. Tetapi 

metodologi riset yang dia gunakan hanya memandang ke kepuasan, bukan 

produktivitas. 

2.1.1.2 Teori-Teori Kontemporer Tentang Motivasi 

1. Teori ERG 

 Alderfer (1969) berargumen bahwa ada tiga kelompok kebutuhan inti : eksistensi 

(existance), keterhubungan (relatedness), dan pertumbuhan (growth) sehingga disebut 

teori ERG. Kelompok eksistensi memperhatikan tentang pemberian persyaratan 

keberadaan materiil dasar kita, mencakup butir-butir yang oleh Maslow dianggap sebagai 

kebutuhan psikologis dan keamanan. Kelompok kebutuhan kedua adalah kelompok 

keterhubungan, hasrat yang kita miliki untuk memelihara hubungan antar pribadi yang 

penting. Hasrat sosial dan status menuntut terpenuhinya interaksi dengan orang-orang 

lain, dan hasrat ini sejalan dengan kebutuhan sosial Maslow dan komponen eksternal 

pada klasifikasi penghargaan Maslow. Akhirnya, Alderfer menunjukkan kebutuhan 

pertumbuhan, hasrat intrinsik untuk perkembangan pribadi, yang mencakup komponen 
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intrinsik dari kategori penghargaan Maslow dan karakteristik-karakteristik yang tercakup 

pada aktualisasi diri. 

 Hierarki kebutuhan Maslow mengikuti kemajuan yang bertingkat-tingkat dan 

kaku. Teori ERG tidak mengasumsikan hierarki yang kaku di mana kebutuhan yang 

lebih rendah harus lebih dahulu dipuaskan secara substansial sebelum orang dapat maju 

terus. Teori ERG juga mengandung dimensi frustasi-regresi. Teori ERG menyangkal 

teori Maslow yang berargumen bahwa individu akan tetap pada tingkat kebutuhan 

tertentu sampai kebutuhan tersebut dipenuhi. Teori ERG mengatakan bahwa bila tingkat 

kebutuhan tertentu pada urutan lebih tinggi terhalang, maka hasrat individu untuk 

meningkatkan kebutuhan tingkat lebih rendahnya akan berlangsung. Ketidakmampuan 

memuaskan kebutuhan akan interaksi sosial, misalnya, mungkin meningkatkan hasrat 

untuk memiliki lebih banyak uang atau kondisi kerja yang lebih baik. Jadi frustasi 

(halangan) dapat mendorong mundur ke kebutuhan yang lebih rendah. 

2. Teori Kebutuhan McClelland 

 Teori kebutuhan McClelland dikemukakan oleh David McClelland (1961) dan 

para koleganya. Teori ini berfokus pada tiga kebutuhan : prestasi, kekuasaan, dan 

kelompok pertemanan. Kebutuhan ini didefinisikan sebagai berikut : 

 Kebutuhan akan prestasi : Dorongan untuk unggul, untuk berprestasi berdasar 

seperangkat standar, untuk berusaha keras supaya sukses. 

 Kebutuhan akan kekuasaan : Kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku 

dalam suatu cara yang sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku 

sebaliknya. 
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 Kebutuhan akan kelompok pertemanan : Hasrat untuk hubungan antarpribadi 

yang ramah dan akrab. 

Ada orang yang memiliki dorongan yang kuat sekali untuk berhasil. Mereka 

bergulat demi prestasi pribadi bukannya untuk ganjaran sukses itu semata-mata. Mereka 

mempunyai hasrat untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik atau lebih efisien 

daripada yang telah dilakukan sebelumnya. Dorongan ini adalah kebutuhan akan prestasi 

(nAch-achievement need). Dari riset mengenai kebutuhan akan prestasi, McClelland 

menemukan bahwa peraih prestasi tinggi membedakan diri mereka dari orang lain 

berdasar hasrat mereka untuk menyelesaikan apa yang dikerjakan dengan cara yang lebih 

baik.   

Kebutuhan akan kekuasaan (nPow-need for power) adalah hasrat untuk 

berpengaruh, dan mengendalikan orang lain. Individu-individu dengan nPow yang tinggi 

menikmati „kekuasaan‟, bertarung untuk dapat mempengaruhi orang lain, lebih 

menyukai ditempatkan di dalam situasi kompetitif dan berorientasi status, dan cenderung 

lebih peduli akan prestise (gengsi) serta memperoleh pengaruh atas orang lain daripada 

kinerja yang efektif. 

Kebutuhan akan kelompok pertemanan yang diungkapkan oleh McClelland 

mendapat perhatian paling kecil dari para peneliti. Individu dengan motif afiliasi yang 

tinggi berjuang keras untuk mendapatkan persahabatan, lebih menyukai situasi 

kooperatif daripada situasi kompetitif, dan sangat menginginkan hubungan yang 

melibatkan derajat pemahaman timbal balik yang tinggi. 
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3. Teori Evaluasi Kognitif 

 Pada akhir 1960-an seorang peneliti mengemukakan bahwa pengenalan imbalan 

ekstrinsik, seperti gaji, atas upaya kerja yang sebelumnya secara intrinsik telah dapat 

memberi keuntungan karena adanya kesenangan yang dikaitkan dengan isi kerja itu 

sendiri, yang akan cenderung mengurangi keseluruhan tingkat motivasi. Pendapat ini 

disebut teori evaluasi kognitif. 

 Secara historis, ahli teori motivasi umumnya mengasumsikan bahwa motivasi 

intrinsik seperti prestasi, tanggung jawab, dan kompetensi tidak bergantung pada 

motivator ekstrinsik seperti upah tinggi, promosi, hubungan penyelia yang baik, dan 

kondisi kerja yang menyenangkan. Tetapi teori evaluasi kognitif mengemukakan 

sebaliknya. Teori ini berargumen bahwa bila imbalan ekstrinsik digunakan oleh 

organisasi sebagai hadiah atas kinerja yang unggul, imbalan intrinsik, yang berasal dari 

individu-individu yang melakukan apa yang mereka sukai, akan berkurang. Dengan kata 

lain, bila imbalan ekstrinsik diberikan ke seseorang untuk menjalankan tugas yang 

menarik, imbalan itu menyebabkan minat intrinsik terhadap tugas itu sendiri merosot. 

4. Teori Penetapan Sasaran 

 Pada akhir 1960-an Edwin Locke mengemukakan bahwa niat-niat untuk bekerja 

menuju sasaran merupakan sumber utama dari motivasi kerja. Artinya, sasaran 

memberitahu karyawan apa yang perlu dikerjakan dan berapa banyak upaya akan harus 

dilakukan. Lebih tepatnya, kita dapat mengatakan bahwa sasaran khusus meningkatkan 

kinerja: bahwa sasaran sulit, bila diterima baik, menghasilkan kinerja yang lebih tinggi 

daripada sasaran mudah, dan bahwa umpan balik menghasilkan kinerja yang lebih tinggi 

ketimbang tidak ada umpan balik. 
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 Dalam teori penentuan sasaran terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi 

hubungan sasaran-kinerja yaitu : komitmen sasaran, keefektifan diri (self efficacy) yang 

memadai, dan budaya nasional. Teori penentuan sasaran mengasumsikan bahwa individu 

berkomitmen terhadap sasaran, artinya bertekad untuk tidak menurunkan atau 

meninggalkan sasaran. Keefektifan diri merujuk ke keyakinan individu bahwa ia mampu 

menyelesaikan tugas tertentu. Makin tinggi keefektifan diri, maka makin besar 

kepercayaan diri terhadap kemampuan untuk berhasil dalam tugas tertentu. Teori 

penentuan sasaran merupakan ikatan budaya. Teori ini sangat cocok untuk negeri-negeri 

seperti Amerika Serikat dan Kanada karena komponen-komponen utamanya cukup 

segaris dengan budaya Amerika Utara. Teori ini mengasumsikan bahwa bawahan akan 

berdiri sendiri, sehingga manajer dan bawahan akan mencari sasaran yang menantang, 

dan kinerja dianggap penting oleh keduanya.  

5. Teori Kesetaraan 

 Acuan yang dipilih oleh karyawan menambah kompleksitas teori kesetaraan. 

Individu membandingkan masukan dan keluaran pekerjaan mereka dengan 

masukan/keluaran orang lain dan kemudian berespons untuk menghapuskan setiap 

ketidaksetaraan yang disebut teori kesetaraan. Ada empat pembandingan acuan yang 

dapat digunakan oleh karyawan: 

1. Di dalam diri sendiri: Pengalaman karyawan dalam posisi yang berbeda dalam 

organisasinya yang sekarang ini. 

2. Di luar diri sendiri: Pengalaman karyawan dalam situasi atau posisi di luar 

organisasinya sekarang ini. 
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3. Di dalam diri orang lain: Individu atau kelompok individu lain di dalam 

organisasi karyawan itu. 

4. Di luar diri orang lain: Individu atau kelompok individu di luar organisasi 

karyawan itu. 

Para karyawan mungkin membandingkan diri mereka dengan kawan, tetangga, 

rekan sekerja, rekan dalam organisasi lain, atau pekerjaan masa lalu. Acuan mana yang 

dipilih oleh karyawan akan dipengaruhi oleh informasi yang dipegangnya mengenai 

acuan-acuan maupun oleh daya tarik acuan itu. Ini telah menghasilkan pemusatan pada 

keempat variabel moderasi (moderating variable) yaitu jenis kelamin, masa kerja, level 

dalam organisasi, dan tingkat pendidikan atau profesionalisme.  

Berdasarkan teori kesetaraan, bila karyawan mempersepsikan ketidaksetaraan, 

dapat diprediksikan bahwa mereka dapat mengambil salah satu dari enam pilihan 

berikut: 

a. Mengubah masukan (input). Misalnya tidak mengeluarkan banyak upaya. 

b. Mengubah keluaran (output). Misalnya individu yang dibayar atas dasar 

banyaknya output dapat menaikkan upah mereka dengan menghasilkan kuantitas 

yang lebih tinggi dari unit yang kualitasnya lebih rendah. 

c. Mendistorsikan  persepsi mengenai diri. Misalnya “Saya biasa berpikir saya 

bekerja dengan kecepatan sedang, tetapi sekarang saya menyadari bahwa saya 

bekerja terlalu keras daripada orang lain.” 

d. Mendistorsi persepsi mengenai orang lain. Misalnya “Pekerjaan X tidaklah begitu 

diinginkan seperti saya kira sebelumnya.” 
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e. Memilih acuan yang berlainan. Misalnya “Mungkin gaji saya tidak sebanyak gaji 

ipar saya, tetapi saya melakukan jauh lebih baik daripada Ayah ketika ia seusia 

saya.” 

f. Meninggalkan medan. Misalnya berhenti dari pekerjaan. 

6. Teori Pengharapan 

Salah satu dari penjelasan yang paling diterima secara luas mengenai motivasi 

adalah teori pengaharapan (ekspektasi) dari Victor Vroom (1964). Teori ini berargumen 

bahwa kekuatan dari kecenderungan untuk bertindak dengan cara tertentu bergantung 

pada kekuatan pengharapan bahwa tindakan itu akan diikuti oleh output tertentu dan 

tergantung pada daya tarik output itu bagi individu tersebut. Dalam istilah yang lebih 

praktis, teori pengharapan mengatakan, karyawan dimotivasi untuk melakukan upaya 

lebih keras bila meyakini upaya itu akan menghasilkan penilaian kinerja yang baik. 

Penilaian yang baik akan mendorong imbalan organisasi seperti bonus, kenaikan gaji, 

atau promosi. Oleh karena itu, teori tersebut berfokus pada tiga hubungan. 

Gambar 2.2 Teori Harapan 
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Dari gambar diatas dapat dijabarkan hubungan sebagai berikut: 

1. Hubungan upaya-kinerja. Probabilitas yang dipersepsikan oleh individu yang 

mengeluarkan sejumlah upaya tertentu itu akan mendorong kinerja. 

2. Hubungan kinerja-imbalan. Sampai sejauh mana individu itu meyakini bahwa 

berkinerja pada tingkat tertentu akan mendorong tercapainya output yang 

diinginkan. 

3. Hubungan imbalan-sasaran pribadi. Sampai sejauh mana imbalan-imbalan 

organisasi memenuhi sasaran atau kebutuhan pribadi individu serta potensi 

daya tarik imbalan tersebut bagi individu tersebut. 

2.1.2 Stres Kerja 

 Stres adalah kondisi dinamik yang di dalamnya individu menghadapi peluang, 

kendala (constraints), atau tuntutan (demand) yang terkait dengan apa yang sangat 

diinginkannya dan yang hasilnya dipersepsikan sebagai tidak pasti tetapi penting 

(Stephen P. Robbins, 2008). 

Berikut ini pengertian stres kerja menurut beberapa ahli ialah sebagai berikut : 

1.  Menurut A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2002) : Stres adalah perasaan 

tertekan yang dialami karyawan dalam mengahadapi pekerjaan. Stres kerja ini 

tampak dari simptom, antara lain emosi tidak stabil, perasaan tidak tenang, suka 

menyendiri, sulit tidur, merokok berlebihan, tidak bisa rileks, cemas, tegang, 

gugup, tekanan darah meningkat dan mengalami gangguan pencernaan. 

2. Menurut Stephen P. Robbins terjemahan Benyamin Molan (2008) : Stres 

merupakan kondisi yang muncul dari interaksi antara manusia dan pekerjaan 
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serta dikarakteristikkan oleh perubahan manusia yang memaksa mereka untuk 

menyimpang dari fungsi normal mereka. 

3. Menurut Peni Tunjungsari (2011) : Stres adalah respons adaptif terhadap situasi 

eksternal yang mengahasilkan penyimpangan fisik, psikologis dan perilaku pada 

anggota organisasi. 

4. Menurut Le Vevre et al. (2003) : Stres merupakan kondisi fisik dan psikologis 

yang saling berpengaruh. 

5. Menurut Cooper&Marshall (1976) : Stres timbul di tempat kerja merupakan 

dimensi atau karakteristik dari orang tersebut dan potensi sumber stres di 

lingkungan kerja. 

6. Menurut Sdrolias et al. (2005) : Stres dapat disebabkan karena terlalu banyak 

tekanan, yang akan menimbulkan keterasingan jiwa karyawan yang berdampak 

pada kinerja individu. 

Menurut Cooper & Marshall (1976) stres dapat dipengaruhi oleh beberapa hal 

sebagai berikut : 

a. Hubungan kerja 

Sumber utama stres di tempat kerja biasanya berkaitan dengan hubungan antar 

rekan kerja. Hubungan baik antar rekan kerja merupakan faktor utama dalam 

keberhasilan individu dan organisasi. 
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b. Aturan yang berlebih dalam organisasi 

Sumber utama stres yang terjadi di tempat kerja dapat dikaitkan pada aturan 

berlebih yang terjadi di dalam organisasi. Aturan berlebih terjadi karena pemimpin tidak 

mengkomunikasikan aturan-aturan yang ada di dalam organisasi kepada karyawannya 

sehingga aturan yang ada menjadi terlalu banyak dan tidak dipahami oleh karyawan.  

Stres tidak dengan sendirinya harus buruk. Walaupun stres lazimnya dibahas 

dalam konteks negatif, stres juga mempunyai nilai positif. Stres merupakan peluang bila 

stres itu menawarkan potensi perolehan. Misalnya, kinerja yang unggul yang ditunjukkan 

oleh atlet atau pemanggung dalam situasi-situasi yang “mencekam.” Individu semacam 

itu sering menggunakan stres secara positif mengatasi masalah dan berkinerja pada atau 

mendekati maksimum. Sama halnya, banyak profesional melihat tekanan beban kerja 

berlebih yang berat dan tenggang waktu sebagai tantangan positif yang meninggikan 

mutu kerja dan kepuasan kerja yang mereka dapatkan dari pekerjaannya. 

 Secara lebih khusus, stres terkait dengan kendala dan tuntutan. Yang pertama 

mencegah dari mengerjakan apa yang sangat diinginkan. Yang kedua mengacu pada 

hilangnya sesuatu yang diinginkan. Bila menjalani tinjauan kinerja tahunan di tempat 

kerja, terkadang mengalami stres karena menghadapi kesempatan, kendala, dan tuntutan. 

Tinjauan kinerja yang baik dapat mendorong ke promosi, tanggung jawab yang lebih 

besar, dan gaji yang lebih tinggi. Tetapi tinjauan ulang yang buruk dapat menghalangi 

untuk memperoleh promosi itu. Bahkan tinjauan kinerja yang luar biasa buruk mungkin 

akan mengakibatkan pemecatan. 
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2.1.2.1 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Stres Kerja 

 Menurut A.A Anwar Prabu Mangkunegara (2002) berpendapat bahwa “Penyebab 

stres kerja antara lain beban kerja yang dirasakan terlalu berat, waktu kerja yang 

mendesak, kualitas pengawasan kerja yang rendah, iklim kerja yang tidak sehat, otoritas 

kerja yang tidak memadai yang berhubungan dengan tanggung jawab, konflik kerja, 

perbedaan nilai antara karyawan dengan pemimpin yang frustasi dalam kerja.” 

 T. Hani Handoko (2001) mengungapkan bahwa terdapat sejumlah kondisi kerja 

yang sering menyebabkan stres bagi para karyawan, diantaranya adalah : 

1. Beban kerja yang berlebihan 

2. Tekanan atau desakan waktu 

3. Kualitas supervisi yang jelek 

4. Iklim politis yang tidak aman 

5. Umpan balik tentang pelaksanaan kerja yang tidak memadai 

6. Kemenduaan peranan 

7. Frustasi  

8. Konflik antar pribadi dan antar kelompok 

9. Perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dan karyawan 

10. Berbagai bentuk perusahaan. 
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2.1.2.2 Potensi Sumber Stres 

             Gambar 2.3 Model Stres 
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a. Faktor Lingkungan 

Ketidakpastian lingkungan mempengaruhi perancangan struktur organisasi, 

ketidakpastian itu juga mempengaruhi tingkat stres di kalangan para karyawan dalam 

sebuah organisasi. Perubahan siklus bisnis menciptakan ketidakpastian ekonomi. Bila 

perekonomian itu melemah, orang menjadi semakin mencemaskan keamanan mereka. 

Ketidakpastian politik cenderung tidak menciptakan stres bagi sebagian orang. 

Ketidakpastian teknologi merupakan tipe ketiga yang dapat menyebabkan stres. Karena 

inovasi-inovasi baru dapat membuat keterampilan dan pengalaman karyawan menjadi 

ketinggalan dalam periode waktu yang sangat singkat. Komputer, robot, otomatisasi, dan 

ragam-ragam lain inovasi teknologi merupakan ancaman bagi banyak orang dan 

menyebabkan timbulnya stres. 

b. Faktor Organisasi 

 Banyak sekali faktor di dalam organisasi yang dapat menimbulkan stres. Tekanan 

untuk menghindari kekeliruan atau menyelesaikan tugas dalam kurun waktu yang 

terbatas, beban kerja yang berlebihan, atasan yang menuntut dan tidak peka, serta rekan 

kerja yang tidak menyenangkan merupakan beberapa contoh.  

 Tuntutan tugas merupakan faktor yang terkait dengan pekerjaan seseorang. 

Faktor ini mencakup desain pekerjaan individu (otonomi, keragaman tugas, tingkat 

otomatisasi), kondisi kerja, dan tata letak kerja fisik. Bekerja dalam ruang yang sempit 

atau dalam lokasi yang terbuka sehingga terus menerus terjadi gangguan dapat 

meningkatkan kecemasan dan stres. 

 Tuntutan Peran  berhubungan dengan tekanan yang diberikan pada seseorang 

sebagai fungsi dari peran tertentu yang dimainkan dalam organisasi itu. Konflik peran 
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menciptakan harapan-harapan yang barangkali sulit dirujukkan atau dipuaskan. 

Ambiguitas peran tercipta bila harapan peran tidak dipahami dengan jelas mengenai apa 

yang harus dikerjakan. 

 Tuntutan Antar Pribadi adalah tekanan yang diciptakan oleh karyawan lain. 

Kurangnya dukungan sosial dari rekan-rekan dan hubungan antar pribadi yang buruk 

dapat menimbulkan stres yang cukup besar, khususnya di antara para karyawan yang 

memiliki kebutuhan sosial yang tinggi. 

 Struktur Organisasi menentukan tingkat diferensiasi dalam organisasi, tingkat 

aturan dan peraturan, dan di mana keputusan diambil. Aturan yang berlebihan dan 

kurangnya partisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada karyawan 

merupakan contoh variabel struktural yang merupakan potensi sumber stres. 

 Kepemimpinan Organisasi menggambarkan gaya manajerial eksekutif senior 

organisasi. Beberapa pejabat eksekutif kepala (CEO) menciptakan budaya yang dicirikan 

oleh ketegangan, rasa takut, dan kecemasan. Mereka memberikan tekanan yang tidak 

realistis untuk berkinerja dalam jangka pendek, memaksakan pengawasan yang sangat 

ketat, dan secara rutin memecat karyawan yang tidak dapat “mengikuti.” 

c. Faktor Individu 

 Lazimnya individu hanya bekerja 40 sampai 50 jam sepekan. Namun pengalaman 

dan masalah yang dijumpai orang di luar jam kerja yang lebih dari 120 jam tiap pekan 

dapat membuat pekerjaan menjadi terbengkalai. Masalah ekonomi yang diciptakan oleh 

individu yang terlalu merentangkan sumber daya keuangannya merupakan perangkat 

kesulitan pribadi yang dapat menciptakan stres bagi karyawan dan mengalihkan 

perhatiannya dari pekerjaan. 
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2.1.2.3 Konsekuensi Stres 

 Stres muncul lewat sejumlah cara. Misalnya, individu yang mengalami tingkat 

stres yang tinggi dapat menderita tekanan darah tinggi, gangguan lambung, sulit 

membuat keputusan rutin, hilang selera makan, rawan kecelakaan, dan lain-lainnya. 

Semua ini dapat dibagi ke dalam tiga kategori umum: gejala fisiologis, psikologis, dan 

perilaku. 

a. Gejala Fisiologis  

 Sebagian besar perhatian dini atas stres diarahkan ke gejala fisiologis. Ini 

terutama karena topik itu diteliti oleh spesialis ilmu kesehatan dan medis. Riset ini 

memandu ke kesimpulan bahwa stres dapat menciptakan perubahan metobolisme, 

meningkatkan laju detak jantung dan pernapasan, meningkatkan tekanan darah, 

menimbulkan sakit kepala, dan menyebabkan serangan jantung. Hubungan antara stres 

dan gejala fisiologis tertentu tidaklah jelas. Kalau memang ada, pasti hanya sedikit 

hubungan yang konsisten. 

b. Gejala Psikologis 

 Stres dapat menyebabkan ketidakpuasan. Stres yang berkaitan dengan pekerjaan 

dapat menimbulkan ketidakpuasan yang berkaitan dengan pekerjaan. Memang itulah 

“dampak psikologis yang paling sederhana dan paling jelas” dari stres itu. Tetapi stres 

muncul dalam keadaan psikologis lain misalnya, ketegangan, kecemasan, mudah marah, 

kebosanan, dan suka menunda-nunda. 

 Terbukti bahwa bila orang ditempatkan dalam pekerjaan yang mempunyai 

tuntutan ganda dan berkonflik atau di tempat yang tidak ada kejelasan mengenai tugas, 
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wewenang, dan tanggung jawab pemikul pekerjaan, stres dan ketidakpuasan akan 

meningkat. Sama halnya, makin sedikit kendali yang dipegang orang atas kecepatan 

kerja mereka, makin besar stres dan ketidakpuasan. 

c. Gejala Perilaku 

 Gejala stres yang terkait dengan perilaku mencakup perubahan produktivitas, 

absensi, dan tingkat keluar masuknya karyawan, juga perubahan kebiasaan makan, 

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

2.1.3 Kinerja 

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok 

orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-

masing dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan secara legal, tidak melanggar hukum 

dan tidak bertentangan dengan moral atau etika (Veithzal Rivai dan Ahmad Fawzi Mohd 

Basri, 2004). Adapun hal-hal yang dapat mempengaruhi kinerja sebagai berikut : tingkat 

kinerja yang tinggi; tujuan, rencana dan harapan dengan jelas; tanggung jawab atas 

pekerjaan dan wewenang; kerjasama yang baik dengan individu dan tim; dan 

kedisiplinan dalam kerja. 

Berikut ini pengertian kinerja menurut beberapa ahli ialah sebagai berikut : 

1. Menurut  Hersey and Blanchard (1993) dikutip dari Veithzal Rivai (2004) : 

Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk 

menyelesaikan tugas atau pekerjaan, seseorang harus memiliki derajat kesediaan 

dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah 
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cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang 

apa yang akan dikerjakan dan bagaiman mengerjakannya. 

2. Menurut Mondy and Premeaux (1993) dikutip dari Veithzal Rivai (2004) : 

Kinerja dipengaruhi oleh tujuan. 

3. Menurut Donnelly, Gibson and Ivancvich (1994) dikutip dari Veithzal Rivai 

(2004) : Kinerja merujuk kepada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas 

serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja 

dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan 

baik. 

4. Menurut Simamora (1995) dikutip dari Veithzal Rivai (2004) : Kinerja karyawan 

(employee performance) adalah tingkat para karyawan mencapai persyaratan-

persyaratan dalam pekerjaan.  

5. Menurut Schermerhorn, Hunt and Osborn (1991) dikutip dari Veithzal Rivai 

(2004) : Kinerja sebagai kualitas dan kuantitas dari pencapaian tugas-tugas, baik 

yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun perusahaan.  

Kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, tapi berhubungan 

dengan kepuasan kerja dan tingkat imbalan, dipengaruhi oleh keterampilan kemampuan 

dan sifat-sifat individu. Kinerja pada setiap individu dipengaruhi oleh faktor-faktor : (a) 

harapan mengenai imbalan; (b) dorongan; (c) kemampuan; kebutuhan dan sifat; (d) 

persepsi terhadap tugas; (e) imbalan internal dan eksternal; (f) persepsi terhadap tingkat 

imbalan dan kepuasan kerja. Dengan demikian, kinerja pada dasarnya ditentukan oleh 

tiga hal, yaitu : (1) kemampuan, (2) keinginan dan (3) lingkungan. Oleh karena itu, agar 

mempunyai kinerja yang baik, seseorang harus mempunyai keinginan yang tinggi untuk 
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mengerjakan serta mengetahui pekerjaannya. Tanpa mengetahui ketiga faktor ini kinerja 

yang baik tidak akan tercapai. Kinerja individu dapat ditingkatkan apabila ada 

kesesuaian antara pekerjaan dan kemampuan. 

Gambar 2.4 Dimensi Kerja 

  

 

 

 

 

 

Sumber : Veithzal Rivai dan Ahmad Fawzi Mohd Basri, 2004 

 Perbaikan kinerja baik untuk individu maupun kelompok menjadi pusat perhatian 

dan upaya meningkatkan kinerja organisasi. Penilaian kinerja merupakan alat yang 

paling baik untuk menentukan apakah karyawan telah memberikan hasil kerja yang 

memadai dan melaksanakan aktivitas kinerja sesuai dengan standar kinerja serta untuk 

menganalisis kinerja karyawan dan membuat rekomendasi perbaikan. Kegiatan penilaian 

ini penting untuk memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan 

balik kepada para karyawan tentang kinerja. Walaupun karyawan bekerja pada tempat 

yang sama, namun produktivitas belum tentu sama. Secara garis besar, perbedaan kinerja 

disebabkan oleh faktor individu dan situasi kerja (Theresia Sunarni dan Veni Istanti, 

2007). 

Kemampuan 

Motivasi Peluang 

Kinerja 
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2.2 Keterkaitan Antar Variabel 

Karyawan merupakan faktor terpenting dalam perusahaan. Karyawan sebagai 

sumber daya yang dimiliki perusahaan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan 

sumber daya lain. Tujuan perusahaan tidak akan tercapai dengan baik apabila sumber 

daya yang dimiliki tidak berfungsi secara maksimal, walau secanggih apapun alat yang 

digunakan. Pengelolaan karyawan yang tidak baik juga akan menimbulkan banyak 

masalah di perusahaan, terutama yang menyangkut operasional perusahaan sehari-hari. 

 Setiap karyawan yang bekerja pasti menginginkan untuk dapat memberikan 

kinerja yang baik karena kinerja merupakan bentuk kesuksesan seseorang dalam 

melaksanakan suatu pekerjaan. Motivasi dan stres kerja dianggap merupakan salah satu 

hal yang menyebabkan kinerja karyawan menjadi baik atau buruk. 

2.2.1 Motivasi Terhadap Kinerja 

 Motivasi adalah merupakan proses yang memulai dan mempertahankan sebuah 

tujuan untuk diarahkan ke kinerja. Motivasi menghasilkan upaya yang mendorong kita 

untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dan menerapkannya secara efektif 

dalam menjalankan tugas bekerja. Tanpa adanya motivasi, orang-orang dapat mampu 

untuk menolak bekerja keras. Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Richard E. Clark (2003) di California menemukan bahwa motivasi tidak berpengaruh 

langsung terhadap kinerja. Kinerja yang sukses selalu melibatkan kerjasama motivasi 

dan pengetahuan dalam lingkungan kerja yang mendukung. Tanpa pengetahuan yang 

memadai, motivasi saja tidak meningkatkan kinerja yang berguna. Jadi motivasi yang 

memadai diperlukan, tetapi tidak cukup untuk kinerja yang efektif. 
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2.2.2 Stres Kerja Terhadap Kinerja 

Stres kerja pasti akan dialami di setiap organisasi baik besar ataupun kecil. Stres 

dapat timbul di tempat kerja yang merupakan dimensi atau karakteristik dari orang 

tersebut dan merupakan potensi sumber stres. Dimana potensi sumber stres dapat muncul 

dari hubungan antar rekan kerja dan aturan di dalam organisasi. Stres dipandang sebagai 

sesuatu yang positif dan dapat membantu meningkatkan kinerja karyawan tetapi sampai 

batas tertentu sampai mana seorang karyawan dapat mengatasinya. Dari hasil penelitian 

terdahulu yang telah dilakukan oleh Usman Bashir dan Muhammad Ismail Ramay (2010) 

di Pakistan menemukan bahwa stres kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan.  

2.3 Rerangka Pemikiran 

 Berdasarkan tinjauan pustaka di atas maka rerangka pemikiran dalam penelitian 

ini adalah faktor motivasi dan stres kerja dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam 

bekerja. Pemberian motivasi kepada karyawan dapat mempengaruhi aktivitas bagi 

perusahaan dalam meningkatkan produktivitas kerja. Tumbuhnya motivasi yang terjadi 

pada diri karyawan menjadi suatu proses ke arah pencapaian tujuan pengelolaan sumber 

daya manusia. Untuk keberhasilan pengelolaan, perlu pemahaman terhadap keinganan 

karyawan sebagai manusia yang memiliki harapan dan perlu pemahaman terhadap 

keinginan karyawan sebagai manusia yang memiliki harapan dan perlu pemahaman 

terhadap kebutuhan dari setiap individu yang terlibat didalamnya yang dapat mendorong 

atau memotivasi kegiatan kerja karyawan yang akan berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 
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Stres adalah respons adaptif terhadap situai eksternal yang menghasilkan 

penyimpangan fisik, psikologis atau perilaku pada anggota organisasi. Stres yang dialami 

karyawan akan berpengaruh terhadap kinerja dalam bekerja.  

 Untuk mengetahui pengaruh motivasi dan stres kerja terhadap kinerja karyawan 

maka dibuatlah suatu rerangka pemikiran. Motivasi dan stres kerja adalah sebagai 

variabel bebas (variabel independen), sedangkan kinerja karyawan adalah sebagai 

variabel terikat (variabel dependen), maka hubungan antara variabel-variabel bebas dan 

variabel terikat dalam penelitian ini digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai 

berikut : 

Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivasi 

(X1) 

Stres Kerja 

(X2) 

Kinerja Karyawan 

(Y) 

Ha1 

Ha2 

Ha3 

Sumber diadopsi dari Kakkos, N & Trivellas, P, 2011 
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2.3 Hipotesis 

 Berdasarkan rumusan masalah dan teori yang digunakan dalam penelitian ini 

dapat diajukan hipotesis sebagai berikut : 

 Ho1:Motivasi (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan (Y) 

Ha1:Motivasi (X1) berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan (Y) 

 Ho2:Stres kerja (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan (Y) 

Ha2:Stres kerja (X2) berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan (Y) 

 Ho3:Motivasi (X1) dan stres kerja (X2) secara simultan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan (Y) 

Ha3:Motivasi (X1) dan stres kerja (X2) secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan (Y). 

2.4 Peneliti Terdahulu 

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu 

No. Judul Peneliti Tahun Hasil Penelitian 

1. Exploring the link 

between job 

motivation, work 

stress and job 

performance. 

Nikolaos 

Kakkos, 

Panagiotis 

Trivellas 

2010 Semakin tinggi motivasi 

kerja, maka kinerja karyawan 

semakin tinggi. 

Semakin tinggi stres kerja, 

maka kinerja karyawan 
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No. Judul Peneliti Tahun Hasil Penelitian 

semakin tinggi. 

 

2. Pengaruh Stres 

Kerja dan Motivasi 

Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan 

di PT. Interbis 

Sejahtera 

Palembang 

  

Theresia 

Sunarni dan 

Veni Istanti 

2007 Stres kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

Motivasi kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

Stres kerja dan motivasi kerja 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

3 Fostering the 

Work 

Motivation of 

Individuals and 

Teams 

Richard E. 

Clark 

2003 Motivasi tidak berpengaruh 

langsung terhadap kinerja. 

4. Impact of Stress on 

Employees Job 

Performance A 

Study on Banking 

Sector of Pakistan. 

Usman Bashir, 

Muhammad 

Ismail Ramay 

2010 Stres kerja berpengaruh 

positif terhadap kinerja 

karyawan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Objek Penelitian 

 Penelitian ini meneliti tentang manajemen sumber daya manusia khususnya 

mengenai motivasi dan stres kerja terhadap kinerja karyawan. Adapun yang menjadi 

objek penelitian kali ini adalah karyawan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), yang 

berlokasi di Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 52A, Jakarta-Indonesia. Penelitian ini dilakukan 

bulan Desember 2012 – Januari 2013. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana data-data yang lebih 

bersifat kualitatif diterjemahkan ke dalam bentuk angka-angka kuantitatif agar dapat 

dianalisis menggunakan statistik. Hasil analisis statistik tersebut selanjutnya akan 

dipresentasikan kembali ke dalam bahasa kualitatif agar lebih mudah dipahami oleh 

pihak-pihak yang membutuhkannya. 

 Dalam penelitian kali ini penulis akan menggunakan tipe penelitian deskriptif-

kausal. Menurut (Malhotra, 2005) penelitian deskriptif adalah satu jenis penelitian 

konklusif yang bertujuan untuk menggambarkan/mendeskripsikan suatu 

karakter/karakteristik atau fungsi dari sesuatu hal. Sedangkan penelitian kausal adalah 

jenis penelitian konklusif dimana tujuan utama adalah untuk memperoleh bukti 

mengenai hubungan sebab dan akibat.  
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3.2 Data yang dihimpun  

Data yang akan dihimpun dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua jenis : 

 Data Primer  

Data Primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus 

menyelesaikan masalah riset (Malhotra, 2005). 

 Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk maksud selain 

menyelesaikan masalah yang dihadapi (Malhotra, 2005). 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data Primer yang dibutuhkan untuk penelitian ini dilakukan dengan 

beberapa cara, seperti berikut ini : 

 Kuesioner (Angket), menyebarkan seperangkat pertanyaan yang telah 

dipersiapkan penulis kepada responden secara langsung untuk diisi 

dengan sebenar-benarnya. Dalam menyusun angket, peneliti 

menggunakan skala untuk mengukur variabel-variabel yang terkait 

dengan penelitian. Skala yang digunakan untuk mengukur variabel-

variabel objek penelitian yang sifatnya kuantitatif. Skala ini menggunakan 

tujuh titik pada kedua ujung label dengan ketentuan semakin mendekati 

ke arah ujung titik 1 artinya sangat tidak setuju, sedangkan semakin 

mendekati ke arah ujung titik 7 artinya sangat setuju. Adapun 

penilaiannya sebagai berikut : 
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3.4 Sampel 

Sampel adalah sebagaian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

yang dipilih untuk berpartisipasi dalam penelitian (Malhotra, 2005). Sampel diambil 

berdasarkan random sampling (Probability sampling), dengan teknik simple random 

sampling yaitu teknik sampling dimana setiap elemen dalam populasi memiliki 

probabilitas yang diketahui. Setiap elemen dipilih secara independen dari setiap elemen 

lain dan sampel diambil dengan prosedur acak (Malhotra, 2005). 

 Oleh karena populasi sudah diketahui jumlahnya, maka sampel yang digunakan 

adalah sebanyak 100 karyawan. Berikut perhitungan penentuan jumlah sampel yang 

dijadikan dasar pengambilan sampel dengan menggunakan rumus slovin : 

 

 n=  

 

Keterangan : 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

moe = prosentase kemungkinan ketidaktelitian yang masih dapat ditolerir 

N 

1 + N(moe)2 

Sangat Tidak Setuju 1       2       3       4       5       6       7 Sangat Setuju 
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dengan menggunakan rumus slovin di atas maka dapat diketahui jumlah sampel minimal 

yaitu : 

 

n=  

  

n=   = minimal terkumpul 95 

3.5 Operasionalisai Variabel 

 Variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini terdapat pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Variabel Indikator 

Motivasi 

(Variabel X1) 

Proses yang ikut 

menentukan intensitas, 

arah, dan ketekunan 

individu dalam usaha 

mencapai sasaran. 

(Stephen P. Robbins, 

2008) 

a) Pekerjaan yang 

menarik 

b) Penghargaan 

penuh atas 

pekerjaan yang 

dilakukan 

c) Keamanan kerja 

1+ (300)(0.05)
2 

300 

300 

3.15

13 
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d) Gaji yang baik 

e) Promosi dan 

pertumbuhan 

dalam organisasi 

f) Kondisi kerja 

yang baik 

g) Disiplin yang 

ketat 

(Stephen P. 

Robbins, 2008) 

Stres Kerja 

(Variabel X2) 

Stres timbul di tempat 

kerja merupakan dimensi 

atau karakteristik dari 

orang tersebut dan 

potensi sumber stres di 

lingkungan kerja. 

(Cooper&Marshall, 

1976) 

a) Hubungan kerja 

b) Aturan yang 

berlebih dalam 

organisasi 

 (Cooper&Marshall, 

1976) 

Kinerja 

(Variabel Y) 

Hasil kerja yang dicapai 

oleh seseorang atau 

kelompok orang dalam 

a) Mencapai tingkat 

kinerja yang 

tinggi  
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suatu perusahaan sesuai 

dengan wewenang dan 

tanggung jawab masing-

masing dalam upaya 

pencapaian tujuan 

perusahaan secara legal. 

(Veithzal Rivai et all, 

2004) 

 

b) Menetapkan 

tujuan, rencana 

dan harapan 

dengan jelas 

c) Tanggung jawab 

atas pekerjaan dan 

wewenang. 

d) Kerjasama yang 

baik dengan 

individu dan tim 

secara 

keseluruhan 

dengan efektif. 

e) Tingkat 

kedisiplinan 

dalam kerja 

(waktu dan 

peraturan). 

(Veithzal Rivai et 

all, 2004) 
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3.6 Teknik Pengolahan Data 

Pengujian kedalam instrumen dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. 

Pengujian persyaratan analisis dilakukan dengan uji normalitas dan uji homogenitas. 

Sedangkan pengujian hipotesis dilakukan dengan mengunakan pengujian asumsi klasik 

dan pengujian korelasi berganda. 

3.6.1. Uji Instrumen 

3.6.1.1. Uji Validitas 

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa 

yang ingin diukur. Validitas adalah “Suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana 

instrumen pengukur mampu mengukur apa yang diukur.” Analisis validitas data pada 

penelitian ini menggunakan analisis faktor, dimulai dengan melihat faktor analisis harus 

> 0.5 yang menyiratkan bahwa analisis faktor cukup (Malhotra, 2005). Rotasi faktor 

yang digunakan adalah prosedur varimax, yang merupakan sebuah metode rotasi 

ortogonal yang meminimumkan jumlah variabel dengan muatan yang tinggi pada sebuah 

faktor, sehingga meningkatkan kemampuan tafsir dari faktor tersebut (Malhotra, 2005). 

Selanjutnya dilihat nilai muatan faktor (Component Matrix) harus > 0.5, maka data 

tersebut valid. 

 Menurut Hair (2006) pengukuran validitas dilakukan dengan menganalisis faktor 

kepada hasil pre-test untuk melihat nilai Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling 

adequacy, Antiimage matrices, total variance explained, dan factor loading of 

component matrix. Pada penelitian ini menggunakan pengukuran validitas yaitu KMO 

dan Antiimage. Penjelasan tentang pengukuran nilai tersebut, akan dijelaskan pada tabel 

dibawah ini : 
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Tabel 3.2 Ukuran Validitas 

No. Ukuran Validitas Nilai Diisyaratkan 

1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. KMO MSA adalah statistik yang 

mengindikasikan proporsi variasi dalam 

variabel yang merupakan variasi umum 

(common variance), yakni variansi dalam 

penelitian. 

Nilai KMO di atas 0.5 

menunjukkan bahwa faktor 

analisis dapat digunakan. 

2. Anti-image Matrices 

Setiap nilai pada kolom diagonal matriks 

korelasi anti-image menunjukkan Measure 

of Sampling Adequacy dari masing-masing 

indikator. 

Nilai diagonal anti-image 

correlation matrix diatas 0.5 

menunjukkan variabel cocok 

atau sesuai dengan struktur 

variabel lainnya di dalam 

faktor tersebut. 

3. Total Variance Explained 

Nilai pada kolom “Cummulative %” 

menunjukkan prosentase variansi yang 

disebabkan oleh keseluruhan faktor. 

Nilai “Cummulative %” 

harus lebih besar dari 60%. 

4. Component Matrix 

Nilai Factor Loading dari variabel-variabel 

komponen faktor.  

Nilai Factor Loading lebih 

besar atau sama dengan 0.5. 

Sumber : Variances explained dan Factor Loading of Component Matrix  

(Hair, 2006) 
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3.6.1.2. Uji Reliabilitas 

Jika alat ukur telah dinyatakan valid, maka langkah selanjutnya ialah menguji 

tingkat reliabilitas alat ukur tersebut. Reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan 

konsistensi suatu alat ukur apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan 

tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Alat ukur dapat dikatakan reliabel jika 

alat ukur itu stabil, dapat diandalkan dan dapat diramalkan. Sedangkan alat ukur yang 

tidak reliabel adalah jika alat ukur yang digunakan tidak tetap atau berubah-ubah dan bila 

alat ukur tersebut digunakan berkali-kali akan memberikan hasil yang tidak sama atau 

dengan kata lain tidak konsisten. Uji reliabilitas bisa dilakukan dengan menggunakan 

teknik alpha cronbach. Menurut Sekaran (1992) yang dikutip dari Duwi Priyatno (2009), 

reliabilitas instrumen menggunakan batas 0,6, jika alpha cronbach lebih besar dari 0,6 

maka pertanyaan dinyatakan reliabel. Jika alat ukur sudah dinyatakan reliabel, maka 

instrumen yang telah dipilih dapat digunakan untuk pengukuran dalam pengumpulan 

data penelitian. Apabila tidak reliabel, maka alat ukur dan tingkat kesalahan pengukuran 

yang dipakai harus dievaluasi lagi. 

 

3.6.2. Uji Asumsi Klasik 

3.6.2.1. Uji Normalitas 

Uji asumsi normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Distribusi 

normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan 

dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis 

yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Menurut 

Duwi Priyatno (2009) dasar pengambilan keputusan memenuhi normalitas atau tidak 

sebagai berikut : 
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1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogramnya menunjukan pola dsitribusi normal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukan pola distribusi normal, maka 

regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

Pengujian normalitas galat regresi dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov Z (I-Sample K-S) terhadap variabel 

residual. Adapun hipotesa uji normalitas adalah sebagai berikut. 

H0 : residual data berdistribusi normal 

Ha  : residual data tidak berdistribusi normal 

Sedangkan dasar pengambilan keputusan uji statistik Kolmogorov-Smirnov Z (I-Sample 

K-S) adalah sebagai berikut. 

1. jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Hal ini berarti 

data residual terdistribusi tidak normal; 

2. jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Hal ini berarti 

data residual terdistribusi normal. 

 

3.6.2.2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar 

variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi dalam model 

regresi adalah tidak adanya model regresi. Ada beberapa metode pengujian yang bisa 

digunakan untuk menguji multikolinearitas dalam model regresi, diantaranya: 
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1. Dengan melihat nilai Varian Inflation Factor (VIF) pada model regresi. 

2. Dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual (r2) dengan nilai 

determinasi secara serentak, dan 

3. Dengan melihat nilai eigenvalue dan condition index. 

Pada penelitian ini, peneliti memutuskan untuk menggunakan metode pertama dalam 

menguji ada atau tidaknya gejala multikolinearitas, yaitu dengan melihat nilai varian 

inflation factor pada model regresi. Menurut Hair et al. (1992) yang dikutip dari Duwi 

Priyatno (2009), ketika kolinieritas antar variabel independen menaik maka varian dari 

estimator juga akan menaik dan menjadi nilai yang tidak terbatas. Sebaliknya jika tidak 

ada kolinearitas antar variabel independen maka nilai VIF menjadi 1. 

 

3.6.2.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui terdapat kesamaan varian dari 

residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi 

ialah tidak adanya gejala heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas dilakukan dengan cara 

melihat plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya 

(SRESID). Heteroskedastisitas akan sering ditemui dalam data cross section. Sementara 

itu data time series jarang mengandung unsur heteroskedastisitas. Hal ini terjadi karena 

ketika menganalisis perilaku data yang sama dari waktu ke waktu fluktuasinya akan 

relatif stabil. 

Uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians dari setiap error bersifat 

heterogen yang berarti melanggar asumsi klasik yang mensyaratkan bahwa varians dari 

error harus bersifat homogen. Pengujian dilakukan dengan uji Spearman Rank Test. 

Hipotesa pengujian heteroskedastisitas adalah sebagai berikut. 

H0 : tidak ada heteroskedastisitas 
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Ha  : ada heteroskedastisitas 

Adapun kriteria keputusan pengujian heteroskedastisitas adalah sebagai berikut. 

1. jika sig.  > 0,05 maka H0 diterima, artinya tidak ada heteroskedastisitas; 

2. jika sig.  < 0,05 maka  H0 ditolak, artinya ada heteroskedastisitas. 

 

3.6.3. Uji Model Analisis 

3.6.3.1. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis ini digunakan untuk meramalkan seberapa besar pengaruh atau 

kontribusi motivasi dan stres kerja terhadap kinerja karyawan melalui persamaan regresi 

seperti dabawah ini : 

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + e 

Notasi variabel sebagai berikut : 

Y = Kinerja 

b0 = Konstanta 

b1 = Koefisien regresi X1 

b2 = Koefisien regresi X2 

X1 = Variabel Motivasi 

X2 = Variabel Stres Kerja 

e = Error 

 

3.6.3.2. Uji T 

Uji T digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual 

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis uji T adalah sebagai berikut  

(Widarjono, 2007) : 
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 Jika p ≤ 0,05 maka Ho ditolak. Thitung < Ttabel :Tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara 

parsial. 

 Jika p ≥ 0,05 maka Ho diterima. Thitung > Ttabel : Ada pengaruh yang 

signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara 

parsial.  

 

3.6.3.3. Uji F 

Selain perlu menguji apakah koefisien regresi secara individual siginifikan atau 

tidak dalam mempengaruhi variabel terikat, perlu juga diuji untuk membuktikan secara 

statistik bahwa secara keseluruhan koefisien regresi juga signifikan. Pengujian ini 

dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh variabel motivasi dan stres kerja terhadap 

kinerja karyawan secara bersamaan dengan melihat signifikansi yang ada pada tabel 

ANNOVA. Apabila nilai F hitung > F tabel, maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh 

signifikan secara bersama-sama namun apabila F hitung < F tabel maka Ho tidak dapat 

ditolak artinya tidak ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama. 

 

3.6.3.4. Koefisien Determinasi 

 R Square (R
2
) atau kuadrat R menunjukkan koefisien determinasi. Angka ini 

akan diubah ke bentuk persen, artinya persentase sumbangan pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen (Duwi Priyatno, 2009). Adjusted R Square 

adalah R square yang telah disesuaikan. Hal ini menunjukkan sumbangan pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Adjusted R Square biasanya dipakai 
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untuk mengukur sumbangan pengaruh jika dalam regresi menggunakan lebih dari dua 

variabel independen. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat 

PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak terletak di sebelah barat pulau jawa 

berada di propinsi Banten, sekaligus merupakan pintu gerbang lalu lintas Jawa–Sumatra. 

Pelabuhan penyeberangan Merak dikelola oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) 

dengan kantor pusat di Jl. Jend. A Yani Kav. 52 – A Jakarta Pusat. 

 

Awal didirikannya PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) cabang Merak adalah 

sebagai penghubung transportasi antara pulau Jawa dan Sumatera yang dilakukan oleh 

kapal yang masih sangat sederhana dan primitif yang pada saat itu dikenal dengan nama 

Kapal Tambang. 

 

Tujuan didirikannya PT. ASDP adalah untuk melaksanakan dan menunjang 

kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional 

pada umumnya, khususnya dibidang penyelenggaraan usaha jasa angkutan sungai, danau 

dan angkutan penyeberangan, jasa dermaga, jasa kepelabuhan sungai, danau dan 

penyeberangan dan jasa angkutan laut serta perdagangan dalam negeri, ekspor, impor 

dalam bidang alat/peralatan keselamatan kapal/mesin kapal laut/kapal laut/suku cadang 

kapal laut/minyak pelumas serta jasa perawatan kapal. 

4.1.2 Visi Dan Misi Perusahaan 
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Adapun Visi dan Misi yang dimiliki oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), yaitu : 

1. Visi 

Menjadi operator jasa penyeberangan dan pelayaran yang tangguh dan mampu 

memberikan nilai tambah bagi stakeholders. 

 

2. Misi 

a. Meningkatkan daya saing melalui inovasi produk dan pelayanan untuk dapat 

menyediakan jasa yang berkualitas dan kompetitif. 

b. Mengelola portofolio bisnis dengan pola manajemen modern dan tenaga 

profesional untuk memaksimalkan nilai tambah bagi stakeholders secara 

seimbang. 

c. Memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional melalui penugasan 

pemerintah di bidang jasa penyeberangan. 

 

4.1.3 Budaya Perusahaan 

1. Keterbukaan 

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan 

keterbukaan dalam mengemukakan informasi mengenai perusahaan. 

 

2. Kebersamaan 

Kebersamaan dalam pelaksanaan pekerjaan / tugas-tugas baik antar 

bagian maupun antar karyawan dan saling mendukung satu sama lain 

yang merupakan suatu team work untuk menghasilkan karya yang baik 

guna mencapai tujuan perusahaan. 
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3. Profesionalisme 

Menjadi SDM yang profesional, yaitu SDM yang memahami, mampu 

melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap tugas-tugasnya sesuai 

dengan bidang / profesinya. 

 

4.1.4 Struktur Organisasi 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) 
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4.2. Hasil Analisis dan Pembahasan 

4.2.1 Profil Responden  

4.2.1.1. Jenis Kelamin 

Tabel 4.1 Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin

74 74,0 74,0 74,0
26 26,0 26,0 100,0

100 100,0 100,0

Pria
Wanita
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e
Percent

 

Gambar 4.2 Pie Chart Jenis Kelamin 

 

Sumber : data primer yang diolah peneliti 

Dari hasil pengolahan kuesioner, dapat diketahui bahwa responden yang berjenis 

kelamin pria berjumlah 74 orang atau sebesar 74% dari total responden yang berjumlah 

100 orang, sedangkan responden yang berjenis kelamin wanita berjumlah 26 orang atau 
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sebesar 26%. Dari data tersebut disimpulkan bahwa mayoritas responden pria lebih 

banyak dalam penelitian ini. 

 

4.2.1.2. Status Responden 

Tabel 4.2 Status Responden 

Status

26 26,0 26,0 26,0
74 74,0 74,0 100,0

100 100,0 100,0

Belum Menikah
Menikah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e
Percent

 

Gambar 4.3 Pie Chart Status Responden 

 

Sumber : data primer yang diolah peneliti 

Dari hasil pengolahan kuesioner, dapat diketahui bahwa responden yang belum 

menikah berjumlah 26 orang atau sebesar 26% dari total responden yang berjumlah 100 

orang, sedangkan responden yang sudah menikah berjumlah 74 orang atau sebesar 74%. 
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Dari data tersebut disimpulkan bahwa mayoritas responden yang sudah menikah lebih 

banyak dari responden yang belum menikah dalam penelitian ini. 

 

4.2.1.3. Usia Responden 

Tabel 4.3 Usia Responden 

Usia

26 26,0 26,0 26,0
67 67,0 67,0 93,0
7 7,0 7,0 100,0

100 100,0 100,0

20-30
30-40
40-50
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e
Percent

 

Gambar 4.4 Pie Chart Usia Responden 

 

Sumber : data primer yang diolah peneliti 

 

Dari hasil pengolahan kuesioner, dapat diketahui bahwa responden yang berusia 

20-30 tahun berjumlah 26 orang atau sebesar 26% dari total responden yang berjumlah 

100 orang, responden yang berusia 30-40 tahun berjumlah 67 orang atau sebesar 67%, 
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sedangkan responden yang berusia 40 - 50 tahun berjumlah 7 orang atau sebesar 7%. 

Dari data ini,dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah 

berusia 30-40 tahun. 

 

4.2.2 Uji Validitas Pre-Test 

Analisis validitas data Pre-Test pada penelitian ini menggunakan responden awal 

berjumlah 30 karyawan. Analisis validitas data pada penelitian ini menggunakan analisis 

faktor, dimulai dengan melihat faktor analisis harus > 0.5 yang menyiratkan bahwa 

analisis faktor cukup (Malhotra, 2005). Dari perhitungan yang didapatkan pada tabel 

motivasi, stres kerja dan kinerja dapat menjelaskan bahwa pernyataan yang ada dalam 

variabel tersebut dinyatakan valid bila mempunyai nilai muatan faktor > 0,5. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Pre-Test Instrumen Penelitian Motivasi 

Variabel KMO Indikator MSA r Tabel Kesimpulan 

Motivasi  

 

0,829 

Perusahaan 

selalu 

memberikan 

penghargaan 

kepada saya 

apabila saya 

mempunyai 

prestasi yang 

baik. 

0.894 0.3115 Valid 

Perusahaan 

selama ini telah 

memberikan 

jaminan atas 

keamanan 

karyawan. 

0.743 0.3115 Valid 
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Variabel KMO Indikator MSA r Tabel Kesimpulan 

Gaji yang saya 

terima saat ini 

sudah 

memadai. 

0.804 0.3115 Valid 

Perusahaan 

memberikan 

kesempatan 

kepada 

karyawan yang 

berprestasi 

untuk 

dipromosikan 

ke jenjang 

jabatan yang 

lebih tinggi. 

0.864 0.3115 Valid 

Perusahaan 

memberikan 

jaminan 

kenyamanan 

karyawan 

dalam bekerja. 

0.777 0.3115 Valid 

Perusahaan 

selama ini telah 

menerapkan 

peraturan yang 

berlaku bagi 

semua 

karyawannya. 

0.900 0.3115 Valid 

Sumber: data primer yang diolah peneliti 

Hasil uji validitas pada motivasi menunjukkan seluruh r hitung > r tabel 

sehingga keputusannya adalah seluruh indikator valid. 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Pre-Test Instrumen Penelitian Stres Kerja 

Variabel KMO Indikator MSA r Tabel Kesimpulan 

Stres Kerja 

(X2) 

0,602 

Atasan 

langsung saya 

tidak dapat 

diandalkan 

jika suatu 

tugas sulit 

terjadi pada 

pekerjaan 

saya. 

0.551 0.3115 Valid 

Hubungan 

antar rekan 

sekerja selama 

ini sangat 

baik. 

0.573 0.3115 Valid 

Permintaan 

tugas yang 

saling 

bertabrakan, 

termasuk 

dengan waktu 

pribadi. 

0.787 0.3115 Valid 

Keharusan 

tunduk pada 

aturan. 

0.569 0.3115 Valid 

Sumber: data primer yang diolah peneliti 

Hasil uji validitas pada stres kerja menunjukkan seluruh r hitung > r tabel 

sehingga keputusannya adalah seluruh indikator valid. 

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Pre-Test Instrumen Penelitian Kinerja 
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Variabel KMO Indikator MSA r 

Tabel 

Kesimpulan 

Kinerja 0,758 

Terampil dalam 

melaksanakan pekerjaan 

sesuai dengan tugas dan 

fungsi. 

0.895 0.3115 Valid 

Saya cenderung menjalani 

kehidupan dengan sebuah 

perencanaan yang jelas. 

0.699 0.3115 Valid 

Saya mampu 

mempertanggungjawabkan 

tugas yang diberikan. 

0.693 0.3115 Valid 

Saya mampu 

menyelesaikan tugas 

secara bersama-sama 

maupun secara individu 

0.835 0.3115 Valid 

Saya mampu mengerjakan 

pekerjaan tepat waktu. 

0.706 0.3115 Valid 

Sumber: data primer yang diolah peneliti 

Hasil uji validitas pada kinerja menunjukkan seluruh r hitung > r tabel 

sehingga keputusannya adalah seluruh indikator valid. 

4.2.3 Uji Reliabilitas Pre-Test 

Sebelum instrumen digunakan untuk penelitian, sebaiknya dilakukan uji reliabilitas 

terlebih dahulu pada saat pre-test. Menurut Sekaran (1992) yang dikutip dari Duwi 

Priyatno (2009), reliabilitas instrumen menggunakan batas 0,6. Jika cronbach alpha lebih 

besar dari 0,6 maka alat ukur dinyatakan reliabel. Jika alat ukur sudah dinyatakan 

reliabel, maka instrumen yang telah dipilih dapat digunakan untuk pengukuran dalam 

pengumpulan data penelitian. Apabila tidak reliabel, maka alat ukur dan tingkat 

kesalahan pengukuran yang dipakai harus dievaluasi lagi. 
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Tabel 4.7 Reliabilitas Instrumen Penelitian Pre-Test 

 

Variabel 

Jumlah 

Item 

Pernyataan 

Cronbach’s 

Alpha 

Kesimpulan 

Motivasi 7 0.875 Reliabel 

Stres Kerja 4 0.612 Reliabel 

Kinerja 5 0.943 Reliabel 

Sumber: data primer yang diolah peneliti 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS, dapat diketahui 

Cronbach Alpha untuk masing-masing variabel adalah > 0,6 maka dapat disimpulkan 

bahwa setiap pernyataan yang digunkaan sebagai alat ukur adalah reliabel, dan dapat 

digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

 

4.2.4 Analisis Hasil Data Penelitian 

4.2.4.1 Uji Validitas  

Uji validitas dan reliabilitas ini diolah setelah peneliti melakukan penyebaran 

kuesioner dan berdasarkan jawaban dari kuesioner yang telah diberikan kepada 100 

responden karyawan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) sesuai dengan yang telah 

peneliti targetkan sebelumnya. 
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Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian Motivasi 

 

Variabel KMO Indikator MSA r Tabel Kesimpulan 

Motivasi 

 

0,875 

Pekerjaan saya 

saat ini sangat 

menarik bagi 

saya. 

0,719 0.1663 Valid 

Perusahaan 

selalu 

memberikan 

penghargaan 

kepada saya 

apabila saya 

mempunyai 

prestasi yang 

baik. 

0,896 0.1663 Valid 

Perusahaan 

selama ini telah 

memberikan 

jaminan atas 

keamanan 

karyawan. 

0,841 0.1663 Valid 

Gaji yang saya 

terima saat ini 

sudah 

memadai. 

0,866 0.1663 Valid 

Perusahaan 

memberikan 

kesempatan 

kepada 

karyawan yang 

berprestasi 

untuk 

dipromosikan 

0,887 0.1663 Valid 
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Variabel KMO Indikator MSA r Tabel Kesimpulan 

ke jenjang 

jabatan yang 

lebih tinggi. 

Perusahaan 

memberikan 

jaminan 

kenyamanan 

karyawan 

dalam bekerja. 

0,883 0.1663 Valid 

Perusahaan 

selama ini telah 

menerapkan 

peraturan yang 

berlaku bagi 

semua 

karyawannya. 

0,907 0.1663 Valid 

Sumber : data primer yang diolah peneliti 

Hasil uji validitas pada motivasi menunjukkan seluruh r hitung > r tabel sehingga 

keputusannya adalah seluruh indikator valid. 

Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian Stres Kerja 

Variabel KMO Indikator MSA  r Tabel Kesimpulan 

Stres Kerja 0,555 

Hubungan 

antar rekan 

sekerja 

selama ini 

sangat baik. 

0.554 0.1663 Valid 

Keharusan 

tunduk pada 

aturan. 

0.554 0.1663 Valid 
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Sumber : data primer yang diolah peneliti 

 

Hasil uji validitas pada stres kerja menunjukkan seluruh r hitung > r tabel 

sehingga keputusannya adalah seluruh indikator valid. 

Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian Kinerja 

Variabel KMO Indikator MSA r 

Tabel 

Kesimpulan 

Kinerja 0,832 

Terampil dalam 

melaksanakan pekerjaan 

sesuai dengan tugas dan 

fungsi. 

0.880 0.1663 Valid 

Saya cenderung menjalani 

kehidupan dengan sebuah 

perencanaan yang jelas. 

0.852 0.1663 Valid 

Saya mampu 

mempertanggungjawabkan 

tugas yang diberikan. 

0.783 0.1663 Valid 

Saya mampu 

menyelesaikan tugas 

secara bersama-sama 

maupun secara individu. 

0.778 0.1663 Valid 

Saya mampu mengerjakan 

pekerjaan tepat waktu. 

0.894 0.1663 Valid 

Sumber : data primer yang diolah peneliti 

Hasil uji validitas pada kinerja menunjukkan seluruh r hitung > r tabel 

sehingga keputusannya adalah seluruh indikator valid. 
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4.2.4.2 Uji Reliabilitas  

Menurut Sekaran ( 1992 ), reliabilitas instrumen menggunakan batas 0,6 jika 

cronbach alpha lebih besar dari 0,6 maka pernyataan dinyatakan reliabel. Setelah 

melakukan penelitian dengan menyebarkan kuesioner, kuesioner yang telah disebar 

dikumpulkan kembali, lalu diolah data menggunakan SPSS. Maka didapat hasil 

pengolahan data seperti dibawah ini. 

Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 

Jumlah 

Item 

Pernyataan 

Cronbach’s 

Alpha 

Kesimpulan 

Motivasi 7 0.891 Reliabel 

Stres Kerja 2 0.716 Reliabel 

Kinerja 5 0.916 Reliabel 

Sumber: data primer yang diolah peneliti 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.11 diatas variabel motivasi kerja dengan 7 item 

pernyataan memiliki koefisien Cronbach’s Alpha sebesar 0.891. Sementara pada variabel 

stres kerja dengan 2 item pernyataan memiliki koefisien Cronbach’s Alpha sebesar 

0.716. Kemudian pada variabel kinerja dengan 5 item pernyataan memiliki koefisien 

Cronbach’s Alpha sebesar 0.916.  

Dengan demikian, jika semua variabel dalam penelitian mempunyai koefisien 

Cronbach’s Alpha minimal atau lebih > 0.6, maka jawaban responden terhadap 
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pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel adalah 

konsisten dan variabel dapat diandalkan (reliable) dan tetap konsiten jika pengukuran 

tersebut diulang. 

 

4.2.5 Uji Asumsi Klasik  

 Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Berikut ini dibahas hasil uji asumsi klasik 

dengan persamaan regresi : 

    Y = a + bX1+bX2+ ε 

Hasil uji asumsi klasik dari persamaan regresi tersebut yaitu sebagai berikut: 

4.2.5.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel independen dan variabel 

dependen dalam model regresi penelitian ini memiliki distribusi normal atau tidak. 

Penelitian ini menggunakan dua analisis pengujian normalitas, yaitu analisis grafik dan 

analisis statistik. 

 Untuk pengujian dengan analisis grafik digunakan Normal P-P Plot untuk 

menguji normalitas data, dimana jika titik-titik data menyebar disekitar 

garis diagonal dan penyebarannya searah mengikuti garis diagonal maka 

data dapat dikatakan normal. 
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Pengujian normalitas galat regresi dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov Z (I-Sample K-S) terhadap variabel 

residual. Adapun hipotesa uji normalitas adalah sebagai berikut. 

H0 : residual data berdistribusi normal 

Ha  : residual data tidak berdistribusi normal 

Sedangkan dasar pengambilan keputusan uji statistik Kolmogorov-Smirnov Z (I-Sample 

K-S) adalah sebagai berikut. 

3. jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Hal ini berarti 

data residual terdistribusi tidak normal; 

4. jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Hal ini berarti 

data residual terdistribusi normal. 

Gambar 4.5 Hasil Pengujian Normalitas 

 

Sumber : data primer yang diolah peneliti 
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 Pada uji normalitas data dengan Normal P-P Plot yang ditunjukkan dalam gambar 

4.4 dapat disimpulkan bahwa data pada variabel penelitian ini telah memenuhi asumsi 

normalitas sehingga layak digunakan. 

Tabel 4.12 Hasil Pengujian Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

100
,0000000

3,51824316
,045
,041

-,045
,447
,988

N
Mean
Std.  Dev iat ion

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negativ e

Most Extreme
Dif f erences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asy mp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 
 

Berdasarkan hasil pengujian normalitas residual, diketahui bahwa residual model 

persamaan regresi memiliki nilai Asymp. Sig. > alpha 0,05. Maka H0 diterima, artinya 

sebaran nilai residual pada seluruh model persamaan regresi dinyatakan berdistribusi 

normal. 

4.2.5.2 Uji Heteroskedastisitas 

Untuk mengetahui apakah terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini, 

digunakan dua analisis yaitu dengan grafik plot. 

 Grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan 

residualnya (SRESID). Jika ada pola yang tidak jelas serta titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi 

heterokedastisitas, dan sebaliknya. Berikut ini adalah grafik hasil uji 

heteroskedastisitas. 
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Uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians dari setiap error bersifat 

heterogen yang berarti melanggar asumsi klasik yang mensyaratkan bahwa varians dari 

error harus bersifat homogen. Pengujian dilakukan dengan uji Spearman Rank Test. 

Hipotesa pengujian heteroskedastisitas adalah sebagai berikut. 

H0 : tidak ada heteroskedastisitas 

Ha  : ada heteroskedastisitas 

Adapun kriteria keputusan pengujian heteroskedastisitas adalah sebagai berikut. 

3. jika sig.  > 0,05 maka H0 diterima, artinya tidak ada heteroskedastisitas; 

4. jika sig.  < 0,05 maka  H0 ditolak, artinya ada heteroskedastisitas. 

Gambar 4.6 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 

 

Sumber : data primer yang diolah peneliti 
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Berdasarkan gambar 4.5, dapat dilihat adanya pola yang tidak jelas serta titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi ini, sehingga model regresi ini 

layak dipakai.  

Tabel 4.13 

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas  

Coefficientsa

7,617 ,991 7,683 ,000
-,034 ,028 -,134 -1,208 ,230
-,355 ,109 -,361 -3,262 ,153

(Constant)
Motivasi
Stress Kerja

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized
Coeff icients

Beta

Standardized
Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: ABSRESa. 
 

4.2.5.3 Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas timbul sebagai akibat adanya hubungan kausal antara dua 

variabel bebas atau lebih, atau adanya kenyataan bahwa dua variabel penjelas atau lebih 

bersama-sama dipengaruhi oleh variabel lain yang berada diluar model (Sujianto, 2009). 

Model regresi yang baik adalah model yang bebas dari gejala multikolinearitas. 

Penelitian ini menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dalam Colinearity 

Statistics untuk menentukan ada atau tidak adanya gejala multikolinearitas. Hasil VIF 

yang lebih besar dari 10 menunjukkan adanya gejala multikolinearitas, sedangkan nilai 

VIF yang lebih kecil dari 10 menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas. Hasil 

dari pengujian multikolinearitas dapat dilihat dalam tabel berikut ini:   
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Tabel 4.14 Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa

13,164 1,824 7,217 ,000
,027 ,051 ,048 ,527 ,599 ,671 1,491

1,466 ,200 ,659 7,311 ,000 ,671 1,491

(Constant)
Motivasi
Stress Kerja

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized
Coeff icients

Beta

Standardized
Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity  Statistics

Dependent Variable:  Kinerjaa. 
 

Sumber: data primer yang diolah peneliti 

Berdasarkan tabel 4.14, terlihat bahwa variabel motivasi dan stres kerja memiliki 

nilai VIF < 10 sehingga dapat dinyatakan model regresi tidak terdapat masalah 

kolineraritas. 

4.2.6 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda dilakukan peneliti untuk mengukur pengaruh antara 

variabel pelatihan (X1), motivasi (X2) sebagai variabel independent terhadap kinerja 

karyawan (Y) sebagai variabel dependent. 

 

4.2.6.1 Pembahasan Model Regresi 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tabel, maka penulis dapat membuat suatu 

model persamaan regresi, dimana model persamaan regresi tersebut adalah: 

 

 Tabel 4.15 Model Persamaan Regresi 
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Coefficientsa

13,164 1,824 7,217 ,000
,027 ,051 ,048 ,527 ,599 ,671 1,491

1,466 ,200 ,659 7,311 ,000 ,671 1,491

(Constant)
Motivasi
Stress Kerja

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized
Coeff icients

Beta

Standardized
Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity  Statistics

Dependent Variable:  Kinerjaa. 
 

Sumber : data primer yang diolah peneliti 

Ŷ= β0 + β1X1 + β2X2 

Kinerja = 13,164 + 0.027Motivasi + 1.466 Stres Kerja  

Keterangan : 

Y =   Kinerja 

X1 =   Motivasi 

X2 =   Stres Kerja 

Koefisien regresi Motivasi sebesar 0,027 dan bertanda positif menyatakan bahwa 

variabel motivasi berbanding lurus dengan kinerja. Koefisien regresi stres kerja sebesar 

1,466 dan bertanda positif menyatakan bahwa variabel stres kerja berbanding lurus 

dengan kinerja. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Theresia 

Sunarni dan Veni Istanti (2007) yang menyatakan bahwa motivasi dan stres kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan persamaan regresi diatas 

dapat diketahui bahwa variabel yang memiliki pengaruh paling dominan adalah stres 

kerja.  
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Konstanta sebesar 13,164 artinya jika variabel motivasi dan stres kerja bersama 

nilainya adalah tetap (tidak berubah), maka kinerja akan mengalami peningkatan sebesar 

13,164. 

4.2.7 Pengujian Hipotesis 

4.2.7.1 Uji T 

Uji T digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh antara motivasi dan stres 

kerja secara parsial terhadap kinerja. Jika p ≤ 0,05 maka H0 ditolak (Widarjono, 2007). 

Hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

     

Tabel 4.16 Hasil Uji T 

Coefficientsa

13,164 1,824 7,217 ,000
,027 ,051 ,048 ,527 ,599

1,466 ,200 ,659 7,311 ,000

(Constant)
Motivasi
Stress Kerja

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized
Coeff icients

Beta

Standardized
Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable:  Kinerjaa. 
 

Sumber: data primer yang diolah peneliti 

Dari hasil pengujian hasil uji T dapat diketahui bahwa : 

1. Motivasi kerja memiliki nilai signifikan 0,599 > 0.05 sehingga keputusannya 

adalah Ho diterima. Maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh 

motivasi terhadap kinerja. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Richard E. Clark (2003) di California yang menyatakan bahwa motivasi tidak 

berpengaruh langsung terhadap kinerja. Sebaliknya, motivasi membawa kita 

untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan dan menerapkannya secara 

efektif dalam menjalankan tugas. Tanpa pengetahuan yang memadai, motivasi 
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saja tidak meningkatkan kinerja yang berguna. Jadi motivasi yang memadai 

diperlukan, tetapi tidak cukup untuk kinerja yang efektif. 

 

2. Stres Kerja memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 < 0.05 sehingga keputusannya 

adalah Ho ditolak. Maka dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh stres kerja 

terhadap kinerja. Adapun pengaruhnya adalah positif sebesar 1,466. Hal ini 

sesuai dengan penelitian Usman Bashir dan Muhammad Ismail Ramay (2010) di 

Pakistan yang menyatakan bahwa stres kerja dipandang sebagai sesuatu yang 

positif dan yang benar-benar membantu kinerja karyawan. Stres memiliki efek 

positif pada karyawan setiap organisasi tetapi sampai batas tertentu sampai sejauh 

mana seorang karyawan dapat mengatasi stres tersebut. 

 

4.2.7.2 Uji F (Simultan) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh variabel motivasi 

dan stres kerja terhadap kinerja karyawan secara bersamaan dengan melihat signifikansi 

yang ada pada tabel ANNOVA. Apabila nilai F hitung > F tabel, maka Ho ditolak, 

artinya ada pengaruh signifikan secara bersama-sama namun apabila F hitung < F tabel 

maka Ho tidak dapat ditolak artinya tidak ada pengaruh yang signifikan secara bersama-

sama. Hasil pengolahan data dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

. 

Tabel 4.17 Hasil Uji F 
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ANOVAb

1095,565 2 547,782 43,360 ,000a

1225,425 97 12,633
2320,990 99

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Stress Kerja, Motiv asia. 

Dependent Variable: Kinerjab. 
 

Sumber : data primer yang diolah peneliti 

 Signifikansi < 0,05, keputusannya Ho ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa 

motivasi dan stres kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

4.2.7.3 Koefisien Determinasi (Adjusted R
2
) 

Tabel 4.18 Hasil Koefisien Determinasi 

Model Summaryb

,687a ,472 ,461 3,55433
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std.  Error of
the Est imate

Predictors: (Constant), Stress Kerja, Motivasia. 

Dependent Variable:  Kinerjab. 
 

Sumber: data primer yang diolah peneliti 

Berdasarkan tabel 4.18 hasil koefisien determinasi dapat dilihat bahwa nilai 

Adjusted R Square sebesar 0.461. Hal ini berarti bahwa variabel independen dapat 

menjelaskan 46,1% variasi variabel dependen, sedangkan sisanya sebesar 53.9% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini. Variabel yang 

memiliki pengaruh dominan terhadap kinerja karyawan pada penelitian ini adalah stres 

kerja. 
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4.3. Implikasi Manajerial  

Tabel 4.19 Indikator Variabel 

Variabel Indikator Rata – Rata 

Indikator 

Rata-Rata 

Variabel 

 

Pekerjaan saya saat ini sangat 

menarik bagi saya. 

5,5400  

 

 

 

 

 

 

4,6657 
Motivasi 

 

Perusahaan selalu memberikan 

penghargaan kepada saya apabila 

saya mempunyai prestasi yang 

baik. 

4,4200 

Perusahaan selama ini telah 

memberikan jaminan atas 

keamanan karyawan. 

4,7400 

Gaji yang saya terima saat ini sudah 

memadai. 

4,5400 

Perusahaan memberikan 

kesempatan kepada karyawan yang 

berprestasi untuk dipromosikan ke 

jenjang jabatan yang lebih tinggi. 

4,3100 

Perusahaan memberikan jaminan 

kenyamanan karyawan dalam 

bekerja. 

4,4600 

Perusahaan selama ini telah 4,6500 
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Variabel Indikator Rata – Rata 

Indikator 

Rata-Rata 

Variabel 

menerapkan peraturan yang berlaku 

bagi semua karyawannya. 

Stres Kerja Hubungan antar rekan sekerja 

selama ini sangat baik. 

5,6200  

5,2700 

Keharusan tunduk pada aturan. 4,9200 

Kinerja Terampil dalam melaksanakan 

pekerjaan sesuai dengan tugas dan 

fungsi. 

5,8000  

 

 

 

 

5,898 

Saya cenderung menjalani 

kehidupan dengan sebuah 

perencanaan yang jelas. 

 

5,7200 

Saya mampu 

mempertanggungjawabkan tugas 

yang diberikan. 

 

5,9500 

Saya mampu menyelesaikan tugas 

secara bersama-sama maupun 

secara individu. 

 

6,0800 

Saya mampu mengerjakan 5,9400 
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Variabel Indikator Rata – Rata 

Indikator 

Rata-Rata 

Variabel 

pekerjaan tepat waktu. 

 

 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan terhadap variabel 

motivasi dan stres kerja, telah terbukti secara empiris hanya stres kerja yang memiliki 

pengaruh signifikan dan pengaruh dominan dalam meningkatkan kinerja karyawan.  

 Sedangkan motivasi tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap kinerja. Hal ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Richard E. Clark (2003) di California yang 

menyatakan bahwa motivasi tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja. Sebaliknya, 

motivasi membawa kita untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan dan 

menerapkannya secara efektif dalam menjalankan tugas. Tanpa pengetahuan yang 

memadai, motivasi saja tidak meningkatkan kinerja yang berguna. Jadi motivasi yang 

memadai diperlukan, tetapi tidak cukup untuk kinerja yang efektif.  

 Untuk variabel stres kerja karena memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja, 

nilai tertinggi terdapat pada indikator hubungan antar rekan sekerja yaitu sebesar 5,62. 

Maka cara-cara yang dapat ditempuh manajerial untuk meningkatkan hubungan antar 

rekan sekerja dan membuatnya menjadi lebih baik yaitu membuat karyawan bekerja 

secara tim sehingga hubungan karyawan terjalin dengan baik dan dapat meminimalkan 

timbulnya stres kerja. Dan diperlukan juga komitmen yang kuat antara rekan kerja 

tersebut untuk menjaga hubungan agar tetap baik. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

1. Motivasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT. 

ASDP Indonesia Ferry (Persero). Hal ini dikarenakan karyawan tidak 

merasakan pekerjaannya menarik, pihak perusahaan kurang memberikan 

penghargaan terhadap prestasi karyawan, kurangnya jaminan atas keamanan 

karyawan, gaji yang diterima kurang memadai, kurangnya kesempatan 

karyawan untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi, dan 

perusahaaan menerapkan peraturan yang tidak diberlakukan kepada semua 

karyawan. 

2. Stres kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT. 

ASDP Indonesia Ferry (Persero) dapat dibuktikan dari pendapat para 

responden yang mengatakan bahwa beban kerja yang tinggi menjadi tekanan 

untuk berbuat lebih baik dalam pekerjaannya.  

3. Motivasi dan stres kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero). 

4. Variabel yang paling berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan PT. 

ASDP Indonesia Ferry (Persero) adalah variabel stres kerja. 
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5.2  Saran 

Terkait pada hasil analisis yang menyatakan bahwa stres kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan, maka Penulis memberikan beberapa saran kepada 

PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan peneliti selanjutnya, sebagai berikut : 

A. Saran bagi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) adalah sebagai berikut : 

1. Hubungan antar rekan kerja di PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) sudah 

berjalan baik dikarenakan pekerjaan yang diberikan kepada karyawan 

diselesaikan secara tim. Bekerja secara tim diantara karyawan akan 

meningkatkan inovasi bagi perusahaan. Pekerjaan yang dilakukan secara 

bersama-sama tentunya akan membuat beban kerja masing-masing individu 

semakin ringan. Oleh karena itu, perlunya untuk tetap mempertahankan 

kelangsungan tim kerja dalam menyelesaikan pekerjaan, agar karyawan 

menjadi suatu mitra yang saling membantu dalam menyelesaikan tugas untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.  

2. Keharusan tunduk pada aturan yang telah dilakukan oleh karyawan PT. 

ASDP Indonesia Ferry (Persero) sudah berjalan dengan baik sehingga 

diperlukan komitmen organisasi yang lebih antara karyawan-atasan dan 

atasan-karyawan untuk mempertahankan agar aturan yang ada tetap 

dilaksanakan oleh semua karyawan dan pemimpin sebagai role model 

hendaknya dapat memberikan perilaku dan contoh yang baik agar karyawan 

dapat berperilaku yang baik pula. 
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B. Saran bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut : 

1. Penulis menghimbau untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian 

dan analisis lebih dalam terhadap variabel-variabel lain yang dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan selain motivasi dan stres kerja. 

2. Penulis menghimbau untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian 

dan analisis lebih dalam terhadap lingkungan kerja yang akan 

mempengaruhi kinerja karyawan. Hal ini sesuai dengan penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh M. Imran Malik dan Ashfaq Ahmad (2012) 

dengan judul “A Study of Work Environment and Employees’ 

Performance in Pakistan.” 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Uji Validitas Pre-Test 

a. Variabel Motivasi 

KMO and Bartlett's Test

,829

132,974
15

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of  Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bart let t's Test  of
Sphericity

 

Anti-image Matrices

,256 ,024 -,086 -,030 -,056 -,085
,024 ,283 ,092 ,002 -,130 -,002

-,086 ,092 ,348 -,175 -,036 -,003
-,030 ,002 -,175 ,386 -,044 ,037
-,056 -,130 -,036 -,044 ,124 -,073
-,085 -,002 -,003 ,037 -,073 ,310
,894a ,090 -,289 -,095 -,314 -,303
,090 ,743a ,292 ,006 -,691 -,008

-,289 ,292 ,804a -,478 -,174 -,009
-,095 ,006 -,478 ,864a -,202 ,107
-,314 -,691 -,174 -,202 ,777a -,374
-,303 -,008 -,009 ,107 -,374 ,900a

M2
M3
M4
M5
M6
M7
M2
M3
M4
M5
M6
M7

Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

M2 M3 M4 M5 M6 M7

Measures of  Sampling Adequacy (MSA)a. 
 

b. Variabel Stres Kerja 

KMO and Bartlett's Test

,544

,124
1

,724

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of  Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bart let t's Test  of
Sphericity
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Anti-image Matrices

,995 -,067
-,067 ,995
,534a -,067

-,067 ,534a

SK1
SK2
SK1
SK2

Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

SK1 SK2

Measures of  Sampling Adequacy (MSA)a. 
 

c. Variabel Kinerja Karyawan 

KMO and Bartlett's Test

,758

154,590
10

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of  Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bart let t's Test  of
Sphericity

 

Anti-image Matrices

,203 ,014 -,046 -,067 -,044
,014 ,093 -,065 ,036 -,111

-,046 -,065 ,071 -,055 ,070
-,067 ,036 -,055 ,205 -,080
-,044 -,111 ,070 -,080 ,325
,895a ,105 -,381 -,327 -,172
,105 ,699a -,800 ,264 -,639

-,381 -,800 ,693a -,455 ,461
-,327 ,264 -,455 ,835a -,310
-,172 -,639 ,461 -,310 ,706a

KK1
KK2
KK3
KK4
KK5
KK1
KK2
KK3
KK4
KK5

Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

KK1 KK2 KK3 KK4 KK5

Measures of  Sampling Adequacy (MSA)a. 
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Lampiran 2 Uji Reliabilitas Pre-Test 

a. Variabel Motivasi 

Case Processing Summary

30 100,0
0 ,0

30 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

,910 6

Cronbach's
Alpha N of Items

 

 

Item-Total Statistics

19,0333 36,516 ,842 ,881
18,3667 38,930 ,636 ,911
19,1000 38,990 ,662 ,907
19,1333 39,844 ,701 ,901
18,6333 36,309 ,906 ,873
18,9000 35,955 ,779 ,890

M2
M3
M4
M5
M6
M7

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted

 

b. Variabel Stres Kerja 

Case Processing Summary

30 100,0
0 ,0

30 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

,612 4

Cronbach's
Alpha N of Items
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Item-Total Statistics

13,6667 7,885 ,186 ,745
12,0333 7,482 ,456 ,494
13,6000 8,731 ,412 ,541
12,7000 6,976 ,639 ,367

SK1
SK2
SK3
SK4

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted

 

c. Variabel Kinerja Karyawan 

Case Processing Summary

30 100,0
0 ,0

30 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

,943 5

Cronbach's
Alpha N of Items

 

Item-Total Statistics

23,2000 16,579 ,861 ,926
23,2000 16,303 ,897 ,920
23,1000 17,059 ,912 ,918
23,0333 17,895 ,854 ,929
23,0667 18,202 ,714 ,952

KK1
KK2
KK3
KK4
KK5

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted

 

Lampiran 3 Uji Validitas Hasil Penelitian 

a. Variabel motivasi 

KMO and Bartlett's Test

,875

422,910
21

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of  Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bart let t's Test  of
Sphericity
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Anti-image Matrices

,814 ,006 -,190 -,090 ,016 ,050 ,046
,006 ,291 -,069 -,066 -,034 -,062 -,129

-,190 -,069 ,404 ,033 ,000 -,157 -,023
-,090 -,066 ,033 ,335 -,173 -,046 -,061
,016 -,034 ,000 -,173 ,413 -,052 -,019
,050 -,062 -,157 -,046 -,052 ,307 -,054
,046 -,129 -,023 -,061 -,019 -,054 ,374
,719a ,013 -,331 -,172 ,028 ,099 ,083
,013 ,896a -,200 -,211 -,098 -,208 -,390

-,331 -,200 ,841a ,088 ,001 -,446 -,060
-,172 -,211 ,088 ,866a -,464 -,145 -,173
,028 -,098 ,001 -,464 ,887a -,147 -,048
,099 -,208 -,446 -,145 -,147 ,883a -,160
,083 -,390 -,060 -,173 -,048 -,160 ,907a

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7

Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

Measures of  Sampling Adequacy (MSA)a. 
 

b. Variabel Stres Kerja 

KMO and Bartlett's Test

,555

36,825
1

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of  Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bart let t's Test  of
Sphericity

 

 

Anti-image Matrices

,685 -,384
-,384 ,685
,554a -,561

-,561 ,554a

SK1
SK2
SK1
SK2

Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

SK1 SK2

Measures of  Sampling Adequacy (MSA)a. 
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c. Variabel Kinerja Karyawan 

KMO and Bartlett's Test

,832

371,950
10

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of  Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bart let t's Test  of
Sphericity

 

Anti-image Matrices

,310 -,084 -,025 -,075 -,134
-,084 ,433 -,113 ,060 -,099
-,025 -,113 ,207 -,149 -,014
-,075 ,060 -,149 ,238 -,031
-,134 -,099 -,014 -,031 ,410
,880a -,230 -,097 -,276 -,377

-,230 ,852a -,377 ,187 -,235
-,097 -,377 ,783a -,671 -,047
-,276 ,187 -,671 ,778a -,101
-,377 -,235 -,047 -,101 ,894a

KK1
KK2
KK3
KK4
KK5
KK1
KK2
KK3
KK4
KK5

Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

KK1 KK2 KK3 KK4 KK5

Measures of  Sampling Adequacy (MSA)a. 
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Lampiran 4 Uji Reliabilitas Hasil Penelitian 

a. Variabel Motivasi 

Case Processing Summary

100 100,0
0 ,0

100 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

,891 7

Cronbach's
Alpha N of Items

 

Item-Total Statistics

27,1200 64,854 ,297 ,914
28,2400 50,730 ,817 ,859
27,9200 53,893 ,700 ,874
28,1200 50,309 ,770 ,865
28,3500 54,795 ,708 ,873
28,2000 55,657 ,801 ,866
28,0100 51,848 ,744 ,869

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted

 

 

b. Variabel Stres Kerja 

Case Processing Summary

100 100,0
0 ,0

100 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

,522 4

Cronbach's
Alpha N of Items
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Item-Total Statistics

13,5700 8,086 ,397 ,379
14,2700 8,866 ,352 ,426
15,2600 7,144 ,331 ,437
14,4700 8,979 ,197 ,549

SK1
SK2
SK3
SK4

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted

 

Case Processing Summary

100 100,0
0 ,0

100 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

,549 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 

Item-Total Statistics

8,8500 4,553 ,499 ,235
9,5500 5,381 ,411 ,393

10,5400 4,736 ,225 ,716

SK1
SK2
SK3

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted

 

Case Processing Summary

100 100,0
0 ,0

100 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

,716 2

Cronbach's
Alpha N of Items

 

Item-Total Statistics

4,9200 1,367 ,561 .a

5,6200 1,672 ,561 .a
SK1
SK2

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted

The value is negative due to a negative av erage covariance
among items. This v iolates reliability  model assumptions. You
may want to check item codings.

a. 

 

c. Variabel Kinerja Karyawan 
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Case Processing Summary

100 100,0
0 ,0

100 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

,916 5

Cronbach's
Alpha N of Items

 

Item-Total Statistics

23,6900 14,539 ,826 ,889
23,7700 15,553 ,719 ,911
23,5400 15,402 ,844 ,886
23,4100 15,921 ,795 ,896
23,5500 15,179 ,756 ,904

KK1
KK2
KK3
KK4
KK5

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted

 

 

Lampiran 5 Analisis Regresi Berganda 

Variables Entered/Removedb

Stress
Kerja,
Motivasi

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested v ariables entered.a. 

Dependent Variable: Kinerjab. 
 

Model Summaryb

,687a ,472 ,461 3,55433
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std.  Error of
the Est imate

Predictors: (Constant), Stress Kerja, Motivasia. 

Dependent Variable:  Kinerjab. 
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ANOVAb

1095,565 2 547,782 43,360 ,000a

1225,425 97 12,633
2320,990 99

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Stress Kerja, Motiv asia. 

Dependent Variable: Kinerjab. 
 

Coefficientsa

13,164 1,824 7,217 ,000
,027 ,051 ,048 ,527 ,599 ,671 1,491

1,466 ,200 ,659 7,311 ,000 ,671 1,491

(Constant)
Motivasi
Stress Kerja

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized
Coeff icients

Beta

Standardized
Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity  Statistics

Dependent Variable:  Kinerjaa. 
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Lampiran 6 Rerata Variabel Motivasi 

Descriptive Statistics

100 1,00 7,00 5,5400 1,32893

100 1,00 7,00 4,4200 1,67078

100 1,00 7,00 4,7400 1,60567

100 1,00 7,00 4,5400 1,78331

100 1,00 7,00 4,3100 1,51554

100 1,00 7,00 4,4600 1,30593

100 1,00 7,00 4,6500 1,70190

100

Pekerjaan saya saat ini
sangat menarik bagi
saya.
Perusahaan selalu
memberikan
penghargaan kepada
saya apabila saya
mempunyai prestasi yang
baik.
Perusahaan selama ini
telah memberikan
jaminan atas keamanan
karyawanny a.
Gaji y ang saya terima
saat ini sudah memadai.
Perusahaan memberikan
kesempatan kepada
karyawan yang
berprestasi untuk
dipromosikan ke jenjang
jabatan yang lebih tinggi.
Perusahaan memberikan
jaminan keny amanan
karyawan dalam bekerja.
Perusahaan selama ini
telah menerapkan
peraturan y ang berlaku
bagi semua karyawannya.

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std.  Dev iat ion

 

Lampiran 7 Rerata Variabel Stres Kerja 

Descriptive Statistics

100 1,00 7,00 5,6200 1,29318

100 2,00 7,00 4,9200 1,16930

100

Hubungan antar rekan
sekerja selama ini
sangat baik.
Keharusan tunduk
pada aturan.
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std.  Dev iation
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Lampiran 8 Rerata Variabel Kinerja Karyawan 

Descriptive Statistics

100 2,00 7,00 5,8000 1,18918

100 2,00 7,00 5,7200 1,15540

100 2,00 7,00 5,9500 1,04809

100 2,00 7,00 6,0800 1,02178

100 2,00 7,00 5,9400 1,17051

100

Terampil dalam
melaksanakan pekerjaan
sesuai dengan tugas dan
f ungsi.
Say a cenderung untuk
mejalani kehidupan
dengan sebuah
perencanaan yang jelas.
Say a mampu
mempertanggung
jawabkan
tugas yang diberikan.
Say a mampu
menyelesaikan tugas
secara bersama-sama
maupun secara indiv idu.
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std.  Dev iat ion
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Lampiran 9 Kuesioner 

 

KUESIONER BAGI KARYAWAN PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) 

Bapak/Ibu yang saya hormati, 

Nama saya Aldila Besbarini, saya mahasiswa semester akhir STIE Indonesia Banking 

School, saat ini saya sedang mengadakan penelitian untuk skripsi saya yang berjudul 

“Pengaruh Motivasi dan Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. ASDP 

Indonesia Ferry (Persero).” Oleh karena itu, saya memohon bantuan kepada Bapak/Ibu 

untuk mengisi kuesioner ini. Atas bantuan dan kerjasama-nya saya ucapkan terimakasih 

yang sebesar-besarnya. 

 

I. Identitas Responden 

Cara mengisi kuesioner adalah dengan memberi tanda centang ( √ ) pada pilihan 

anda. 

1) Jenis Kelamin : 

 

 

2) Status  : 

 

 

3) Usia  : 

 

 

 

Pria Wanita 

Menikah Belum Menikah Duda/Janda 

20-30 30-40 40-50 50 Keatas 
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Di bawah ini terdapat beberapa pernyataan mengenai variabel Motivasi, Stres 

Kerja dan Kinerja Karyawan. Pengukuran kuesioner ini menggunakan skala 1-

7, dengan keterangan sebagai berikut : semakin mendekati kearah kutub 1 artinya 

responden Sangat Tidak Setuju (STS) terhadap pernyataan tersebut, dan semakin 

mendekati kearah kutub 7 artinya responden Sangat Setuju (SS) terhadap 

pernyataan tersebut. 

 

II. Motivasi 

Cara mengisi kolom pernyataan di bawah ini adalah dengan memberikan tanda 

(X) pada skala pilihan anda. 

Pernyataan   STS                                     SS                                                                                          

1 2 3 4 5 6 7 

Pekerjaan saya saat ini sangat menarik bagi 

saya. 

       

Perusahaan selalu memberikan penghargaan 

kepada saya apabila saya mempunyai prestasi 

yang baik. 

       

Perusahaan selama ini telah memberikan 

jaminan atas keamanan karyawannya. 

       

Gaji yang saya terima saat ini sudah 

memadai. 

       

Perusahaan memberikan kesempatan kepada 

karyawan yang berprestasi untuk 

dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih 

       

Pengaruh Motivasi..., Aldila Besbarini, Ma.-Ibs, 2013 



xxxiii 

Pernyataan   STS                                     SS                                                                                          

1 2 3 4 5 6 7 

tinggi. 

Perusahaan memberikan jaminan 

kenyamanan karyawan dalam bekerja. 

       

Perusahaan selama ini telah menerapkan 

peraturan yang berlaku bagi semua 

karyawannya. 

       

 

III. Stres Kerja 

Cara mengisi kolom pernyataan di bawah ini adalah dengan memberikan tanda 

(X) pada skala pilihan anda. 

Pernyataan    STS                                        SS                       

1 2 3 4 5 6 7 

Hubungan antar rekan sekerja selama ini sangat 

baik. 

       

Keharusan tunduk pada aturan.        
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IV. Kinerja Karyawan 

Cara mengisi kolom pernyataan di bawah ini adalah dengan memberikan tanda 

(X) pada skala pilihan anda. 

Pernyataan 

   STS                                        SS 

1 2 3 4 5 6 7 

Terampil dalam melaksanakan pekerjaan 

sesuai dengan tugas dan fungsi. 

       

Saya cenderung untuk mejalani kehidupan 

dengan sebuah perencanaan yang jelas. 

       

Saya mampu mempertanggung jawabkan 

tugas yang diberikan. 

       

Saya mampu menyelesaikan tugas secara 

bersama-sama maupun secara individu. 

       

Saya mampu mengerjakan pekerjaan tepat 

waktu. 
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