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ABSTRACT 

 

the relationship of employee work stress with employee performance at PT 

Utama Yurim Indah. 

 

With so many problem has been happen in the company where researcher 

work makes researcher interested in conducting this study. This study aims to 

determine the relationship of employee work stress with employee performance at 

PT Utama Yurim Indah. 

Used method is quantitative method. The sample was taken as many as 35 

people. Technics of data collection of this research using a questionnaire and 

literature study. Used analyzes data is simple linear regression analysis. Results 

of analysis sobtained by the equation Y=36,778+-,345X. Hypothesis testing using 

the uji t, which shows that work conflict variable have a negative and significant 

effect on employee performance.  

Conclusions from this research that there are negative and significant 

relationship of work stress on employee work performance at PT Utama Yurim 

Indah, meaning that the higher the work stress, the lower the employee’s work 

performance.  

 

Keyword : Employee Work Stress, Employee Work Performance  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRAK 

 

Hubungan Stres Kerja Karyawan Dengan Prestasi Kerja Karyawan Di PT 

Utama Yurim Indah. 

 

Dengan banyaknya masalah yang terjadi di perusahaan tempat peneliti 

bekerja membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui Hubungan stres kerja karyawan dengan prestasi kerja 

karyawan di PT Utama Yurim Indah. 

Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Sampel yang diambil 

adalah sebanyak 35 orang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

kuesioner dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis 

regresi linear sederhana. Hasil analisis diperoleh persamaan Y=36.778 + -,345X. 

Pengujian hipotesis menggunakan uji t, yang menunjukkan bahwa variabel stres 

kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap prestasi kerja karyawan. 

Simpulan dari penelitian ini adalah ada Hubungan negatif dan signifikan 

stres kerja terhadap prestasi kerja karyawan di PT. Utama Yurim Indah, artinya 

semakin tinggi stres kerja maka akan semakin rendah prestasi kerja karyawan.  

 

Kata kunci : Stres Kerja Karyawan, Prestasi Kerja Karyawan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1      Latar Belakang  

Prestasi kerja karyawan merupakan hal yang sangat penting dalam 

perusahaan untuk mencapai tujuannya, sehingga perusahaan melakukan berbagai 

usaha untuk meningkatkan prestasi dalam bekerja merupakan salah satu 

kebutuhan yang ingin dicapai setiap orang dalam bekerja. Prestasi kerja karyawan 

tidak sama hasilnya, hal ini disebabkan karena setiap karyawan mempunyai 

kemampuan dan kemauan yang berbeda untuk melaksanakan pekerjaan. 

Menurut prabu (2009) dalam sutrisno (2010:151) menyatakan bahwa 

prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang di capai oleh 

seseorang pegawai tersebut. 

Setiap perusahaan mengharapkan memiliki karyawan yang prestasi 

kerjanya tinggi. 

Dijelaskan oleh wirawan (2009) prestasi kerja tinggi dapat diketahui melalui 

indikator dari : 

1. Hasil kerja berupa kuantitas hasil kerja, kualitas hasil kerja, dan efesiensi 

dalam melaksanakan tugas. 

2. Secara kualitatif berupa: 

a) Perilaku kerja meliputi disiplin kerja, inisiatif dan ketelitian. 

b) Sifat pribadi karyawan yang ada hubungannya dengan pekerjaan antara 

lain kepemimpinan, kejujuran dan kreativitas, prestasi kerja karyawan 
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tinggi akan menguntungkan produktifitas perusahaan meningkat dan 

menguntungkan karyawan ada kemungkinan gaji atau jabatan naik. 

Pada kenyataannya, prestasi tinggi yang dimiliki karyawan tidak sesuai harapan 

perusahaan. Perusahaan menemui prestasi kerja karyawan rendah. berdampak 

pada produktivitas perusahaan yang menurun dan tidak dapat memenuhi 

permintaan konsumen. Sehingga perusahaan menderita kerugian dan mengalami 

hambatan dalam perkembangannya. Sedangkan bagi karyawan yang tidak 

memiliki prestasi kerja akan menghambat pekembangan karir dan pendapatan 

menurun. 

 PT Utama Yurim Indah, Beralamat di kp karang mulya rt/rw 02/02 

Kec/Kel Bungursari Kota Purwakarta, telah berdiri sejak tahun 2007 dengan 

spesialisasi dalam Rambut Palsu (WIG) khusus Perempuan dan fokus pasar 

ekspornya ke Amerika Serikat. 

Berdasarkan hasil wawaancara dengan human resource development 

(HRD) di utama yurim indah mengalami kerugian, hal ini terjadi karena kualitas 

barang kurang bagus sehingga buyer komplen. Dengan kejadian itu pihak 

perusahaan mengadakan pengurangan karyawan dengan secara besar besaran dan 

mengejar target untuk memenuhi permintaan konsumen. Meskipun perusahaan 

mengurangi jumlah karyawan, perusahaan utama yurim indah tetap 

mengharapkan prestasi kerja karyawannya baik atau mengalami peningkatan. 

Prestasi kerja karyawan dapat dikatakan baik apabila produk yang dihasilkan 

memenuhi target. 
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PT Utama yurim Indah menilai perstasi kerja karyawan dari hasil 

produksi dengan membandingkan jumlah target produksi dengan realisasi 

produksi setiap bulan. Penilaian prestasi kerja melalui hasil target dan realisasi di 

perusahaan PT Utama Yurim Indah sesuai pendapat wirawan pada tahun 2009 

bahwa dalam mengukur prestasi kerja dapat diukur secara kuantitativ (seberapa 

banyak). Ukuran kuantitatif merupakan ukuran paling mudah untuk disususn dan 

diukurnya. Yaitu hanya dengan menghitung seberapa banyak pieces keluaran 

prestasi kerja harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. 

Berikut iini disajikan tabel barang target hasil produk dan realisasi 

produk di PT Utama Yurim Indah selama 6 bulan. Dari bulan Februari sampai juli 

2018 

Tabel 1.1 

Target Produktivitas Dan Realisasi Produksi Di Pt Utama Yurim Indah 

Bulan 

Februari – Juli 2018 

 

 

BULAN 

TARGET PRODUKTIVITAS 

(PERBULAN) 

REALISASI 

PRODUK 

(PERBULAN) 

 

PERSENTASE 

FEBRUARI 890 850 93,3 

MARET 890 600 70,6 

APRIL 90 750 86,6 

MEI 890 450 66,6 

JUNI 890 450 66,6 

JULI 890 450 66,6 

 

Tabel 1.1 menunjukan bahwa realisasi produksi pada bulan februari sebesar 850 

box deangan prestasi 93,3 %, pada bulan maret sebesar 600 box dengan prestasi 

70,6 %, pada bulan april sebesar 750 box persentase 86,6 % , dan pada bulan mei 

sebesar 450 box persentase 66,6 %, pada bulan juni sebesar 450 box persentase 
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66,6%, pada juli sebesar 450 box persentase 66,6 %. Sedangkan target produksi 

sebesar 890, hal ini menunjukan bahwa prestasi kerja karyawan rendah. Karena 

tidak mencapai target yang diinginkan perusahaan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff PT Utama Yurim Indah dapat 

diketahui bahwa perusahaan mentargetkan setiap karyawan untuk meningkatkan 

hasil produksi. Target tersebut hanya dapat dipenuhi oleh sebagian kecil karyawan 

sebagian besar karyawan tidak mampu meningkatkan produksi. Hasil tersebut 

berdasarkan data sekunder dari PT Utama Yurim Indah tersebut rendah. 

Sehubungan dengan kondisi berpotensi mempengaruhi tidak tercapainya 

target produksi di PT Utama Yurim indah ini adalah dikarenakan beban kerja 

yang terlalu besar yang diberikan kepada karyawan, beban kerja yang harus 

diselesaikan karyawan tidak seimbang dengan waktu kerja yang diberikan kepada 

karyawan untuk memproduksi, karyawan mengalami beban kerja yang berlebihan. 

Beban kerja yang berlebihan ternasuk faktor kondisi kerja quantitative 

overload, menurut karimi dan alipour (2011) bahwa quantitative overload adalah 

ketika kerja fisik pegawai melebihi kemampuannya. Hal ini disebabkan karena 

pegawai harus menyelesaikan pekerjaan yang sangat banyak dalam waktu singkat. 

Faktor kondisi kerja termasuk salah satu faktor yang mempengarungi terjadinya 

prestasi kerja menurun. 

Pada perusahaan PT Utama Yurim Indah terdapat beban kerja yang 

berlebihan dan monoton karena harus dilakukan setiap hari serta pembagian 

waktu kerja yang tinggi (sekitar 8 jam per hari) kondisi kerja seperti ini yang 

menyebabkan karywan mengalami pusing, kelelahan mental, kehilangan 
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konsentasi kemampuan komunikasi efektif menjadi berkurang, ciri-ciri tersebut 

menunjukan karyawan mengalami stress kerja. 

 Fx. Suwarto (2010:79) menyatakan bahwa stres kerja adalah sesuatu yang 

melibatkan interaksi antar individu dengan lingkungan dengan ukuran interaksi 

stimulus, interaksi tanggapan, atau tanggapan dengan stimulus. 

 Menurut Robbins (2008: 368) stres adalah suatu kondisi dinamis di mana seorang 

individu dihadapkan pada peluang, tuntutan atau sumber daya yang terkait dengan 

apa yang dihasratkan oleh individu itu dan yang hasilnya dipandang tidak pasti 

dan penting. 

 Husein Umar (2008:44) bahwa stress adalah suatu kondisi ketegangan yang 

mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi seorang pekerja. 

Penelitian tentang stress kerja dan prestasi kerja pernah dilakukan 

widoyoko (2010) dari hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan stress kerja 

berpengaruh terhadap prestasi kerja sejalan dengan meningkatkan stress kinerja 

cenderung naik, karena stresss membantu karyawan untuk mengarahkan segala 

sumber daya alam memenuhi kebutuhan kerja adalah susatu rangsangan sehat 

yang mendorong para karyawan untuk menanggapi tantangan pekerjaan akhirnya 

stress mencapai titik stabil yang kira2 sesuai dengan kemampuan prestasi 

karyawan, selanjutnya, bila stress menjadi terlalu besar, kinerja akan menurun 

karena stress mengganggu pelaksanaan pekerjaan karyawan kehilangan 

kemampuan untuk mengendalikannya. Akibat yang paling ektrem adalah kinerja 

menjadi nol, karyawan menjadi tidak kuat lagi bekerja, putus asa keluar atau 

menolak bekerja untuk menghindari stress. 
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Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis sangat tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Hubungan Stres Kerja Karyawan Dengan Prestasi 

Kerja Karyawan Di PT Utama Yurim Indah”.  

 

2.1 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

2.1.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah ditulis, saya 

mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijalankan bahan penelitian, masih 

rendah nya tingkat kinerja karyawan yang mengakibatkan masih rendah pula 

tingkat prestasi yang dihasilkan oleh karyawan pt utama yurim indah saya 

mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut : 

1. Adanya tekanan dari atasan. 

2. Kurangnya kualitas dan mutu kerja karyawan. 

3. Tingginya Target yang harus di capai dalam per hari nya. 

 

2.1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana stress kerja karyawan di PT Utama Yurim Indah ? 

2. Bagaimana prestasi kerja karyawan di PT Utama Yurim Indah ? 

3. Bagaimana hubungan stress kerja dengan prestasi kerja karyawan Di PT 

Utama Yurim Indah ? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Tujuan penelitian mengenai stress 

kerja dengan prestasi kerja adalah untuk mengetahui dan menganalisa : 

1. Untuk Mengetahui Stress kerja Karyawan di PT Utama Yurim Indah 

2. Untuk Mengetahui Prestasi kerja Karyawan di PT Utama Yurim Indah 

3. Untuk Mengetahui Hubungan stress kerja Karyawan dengan prestasi kerja 

karyawan di PT Utama Yurim Indah. 

 

1.4   Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini di harapkan akan 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Bagi Penulis  

Memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti 

peroleh selama kuliah di Universitas Winaya Mukti Bandung. 

b. Bagi Universitas Winaya Mukti  

Dapat menjadi bahan referensi bagi penulis-penulis lainnya yang 

membutuhkan ketika sedang melakukan penelitian dalam bidang yang 

sama khususnya mahasiswa Universitas Winaya Mukti.   

c. Bagi PT. Utama Yurim Indah 

Dapat memberikan wawasan kepada PT. Utama Yurim Indah 

mengenai Hubungan Stres Kerja dengan Prestasi kerja Karyawan Di 

PT Utama Utama Indah. 
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2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Penulis  

Dapat menambah pengetahuan mengenai Hubungan stress kerja 

karyawan dengan prestasi kerja karyawan Di PT Utama Yurim Indah. 

b. Bagi Universitas Winaya Mukti  

Dapat menjadi ide agar dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

pengaruh teknologi informasi terhadap kinerja karyawan diperusahaan 

manapun terutama untu mahasiswa Universitas Winaya Mukti yang 

akan menjalankan Skripsi. 

c. Bagi PT. Utama Yurim Indah 

Menjadi bahan referensi dan catatan bagi perusahaan untuk 

mengetahui Hubungan stress kerja karyawan dengan prestasi kerja 

karyawan Di PT Utama Yurim Indah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1    Pengertian Stres 

 Ada beberapa istilah psikologis populer yang sering dikaburkan 

sebagai “stres”. Pada hakikatnya, tentunya kata ini merujuk pada sebuah 

kondisi seseorang yang mengalami tuntutan emosi berlebihan dan atau 

waktu yang membuatnya sulit memfungsikan secara efektif semua wilayah 

kehidupan. Keadaan ini dapat mengakibatkan munculnya cukup banyak 

gejala, seperti depresi, kelelahan kronis, mudah marah, gelisah, impotensi, 

dan kualitas kerja yang rendah (Richards, 2010). 

Hawari (dalam Yusuf, 2004) berpendapat bahwa istilah stres tidak 

dapat dipisahkan dari distress dan depresi, karena satu sama lainnya saling 

terkait. Stres merupakan reaksi fisik terhadap permasalahan kehidupan 

yang dialaminya dan apabila fungsi organ tubuh sampai terganggu 

dinamakan distress. Sedangkan depresi merupakan reaksi kejiwaan 

terhadap stressor yang dialaminya. Dalam banyak hal manusia akan cukup 

cepat untuk pulih kembali dari pengaruh-pengaruh pengalaman stres. 

Manusia mempunyai suplai yang baik dan energi penyesuaian diri untuk 

dipakai dan diisi kembali bilamana perlu. 

Menurut Richard (2010) stres adalah suatu proses yang menilai 

suatu peristiwa sebagai sesuatu yang mengancam, ataupun membahayakan 

dan individu merespon peristiwa itu pada level fisiologis, emosional, 
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kognitif dan perilaku. Peristiwa yang memunculkan stres dapat saja positif 

(misalnya merencanakan perkawinan) atau negatif (contoh : kematian 

keluarga). Sesuatu didefinisikan sebagai peristiwa yang menekan (stressful 

event) atau tidak, bergantung pada respon yang diberikan oleh individu 

terhadapnya. Compas (dalam Preece, 2011) berpendapat bahwa stres 

adalah suatu konsep yang mengancam dan konsep tersebut terbentuk dari 

perspektif lingkungan dan pendekatan yang ditransaksikan. Baum (dalam 

Yusuf, 2004) mendefinisikan stres sebagai pengalaman emosional yang 

negatif yang disertai dengan perubahan-perubahan biokimia, fisik, 

kognitif, dan tingkah laku yang diarahkan untuk mengubah peristiwa stres 

tersebut atau mengakomodasikan dampak-dampaknya.  

Menurut Dilawati (dalam Syahabuddin, 2010) stres adalah suatu 

perasaan yang dialami apabila seseorang menerima tekanan. Tekanan atau 

tuntutan yang diterima mungkin datang dalam bentuk mengekalkan jalinan 

perhubungan, memenuhi harapan keluarga dan untuk pencapaian 

akademik. Lazarus dan Folkman (dalam Evanjeli, 2012) yang menjelaskan 

stres sebagai kondisi individu yang dipengaruhi oleh lingkungan. Kondisi 

stres terjadi karena ketidakseimbangan antara tekanan yang dihadapi 

individu dan kemampuan untuk menghadapi tekanan tersebut. Individu 

membutuhkan energi yang cukup untuk menghadapi situasi stres agar 

tidak mengganggu kesejahteraan mereka. Berdasarkan uraian diatas dapat 

disimpulkan bahwa stres adalah suatu peristiwa atau pengalaman yang 

negatif sebagai sesuatu yang mengancam, ataupun membahayakan dan 
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individu yang berasal dari situasi yang bersumber pada sistem biologis, 

psikologis dan sosial dari seseorang. 

Menurut Handoko (2008:200), stres kerja adalah suatu kondisi 

ketegangan yang mempengaruhi proses berpikir, emosi, dan kondisi 

seseorang, hasilnya stres yang terlalu berlebihan dapat mengancam 

kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan dan pada akhirnya 

akan mengganggu pelaksanaan tugas-tugasnya.   

 Menurut Robbins (2008) stress adalah suatu kondisi dinamik yang 

didalamnya seorang individu di konfrotasikan dengan suatu peluang, 

kendala, atau tuntutan yang dikaitkan dengan apa yang sangat diinginkan 

dan hasilnya di persepsikan sebagai tidak pasti dan penting. 

   Menurut Hasibuan (2012:204) Pengertian stres adalah orang-orang 

yang mengalami stres menjadi nervous dan merasakan kekhawatiran 

kronis sehingga mereka sering menjadi marah-marah, agresift, tidak dapat 

relaks, atau memperlihatkan sikap yang tidak kooperatif. 

 

2.1.1.1  Aspek-Aspek Stres  

Sarafino dan Smith (2012) membagi aspek-aspek stres menjadi dua, yaitu : 

1. Aspek Biologis 

Aspek biologis dari stres yaitu berupa gejala fisik. Gejala fisik dari stres 

yang dialami individu antara lain sakit kepala, gangguan tidur, gangguan 

pencernaan, gangguan makan, gangguan kulit, dan produksi keringat yang 

berlebihan. Disamping itu gejala fisik lainnya juga ditandai dengan adanya 



12 
 

otot-otot tegang, pernafasan dan jantung tidak teratur, gugup, cemas, 

gelisah, perubahan nafsu makan, maag, dan lain sebagainya. 

2. Aspek psikologis  

Aspek psikologis stres yaitu berupa gejala psikis. Gejala psikis dari stres 

antara lain:  

1) Gejala Kognisi (Pikiran) Kondisi stres dapat mengganggu proses pikir 

individu. Individu yang mengalami stres cenderung mengalami gangguan 

daya ingat, perhatian, dan konsentrasi. Disamping itu Davis, Nelson & 

Agus (dalam Amin & Al-fandi, 2007) menyebutkan bahwa gejala kognisi 

ditandai juga dengan adanya harga diri yang rendah, takut gagal, mudah 

bertindak memalukan, cemas akan masa depan dan emosi labil.  

2) Gejala Emosi Kondisi stres dapat mengganggu kestabilan emosi 

individu. Individu yang mengalami stres akan menunjukkan gejala mudah 

marah, kecemasan yang berlebihan terhadap segala sesuatu, merasa sedih, 

dan depresi. 

3) Gejala Tingkah Laku Kondisi stres dapat mempengaruhi tingkah laku 

sehari-hari yang cenderung negatif sehingga menimbulkan masalah dalam 

hubungan interpersonal.  

 

2.1.1.2  Faktor-Faktor Stres 

  Setiap teori yang berbeda memiliki konsepsi atau sudut pandang 

yang berbeda dalam melihat penyebab dari berbagai gangguan fisik yang 
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berkaitan dengan stres. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa sudut 

pandang tersebut.  

1. Sudut pandang psikodinamik  

Sudut pandang psikodinamik mendasarkan diri mereka pada asumsi 

bahwa gangguan tersebut muncul sebagai akibat dari emosi yang 

direpres. Hal-hal yang direpres akan menentukan organ tubuh mana 

yang terkena penyakit. Sebagai contoh, apabila seseorang merepres 

kemarahan, maka berdasarkan pandangan ini kondisi tersebut dapat 

memunculkan essensial hypertension.  

2. Sudut pandang biologis  

Salah satu sudut pandang biologis adalah somatic weakness model. 

Model ini memiliki asumsi bahwa hubungan antara stres dan 

gangguan psikofisiologis terkait dengan lemahnya organ tubuh 

individu. Faktor biologis seperti misalnya genetik ataupun penyakit 

yang sebelumnya pernah diderita membuat suatu organ tertentu 

menjadi lebih lemah daripada organ lainnya, hingga akhirnya rentan 

dan mudah mengalami kerusakan ketika individu tersebut dalam 

kondisi tertekan dan tidak fit. 

3. Sudut pandang kognitif dan perilaku  

Sudut pandang kognitif menekankan pada bagaimana individu 

mempersepsi dan bereaksi terhadap ancaman dari luar. Seluruh 

persepsi individu dapat menstimulasi aktivitas sistem simpatetik dan 

pengeluaran hormon stres. Munculnya emosi yang negatif seperti 
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perasaan cemas, kecewa dan sebagainya dapat membuat sistem ini 

tidak berjalan dengan berjalan lancar dan pada suatu titik tertentu 

akhirnya memunculkan penyakit. Berdasarkan penelitian diketahui 

bahwa bagaimana seseorang mengatasi kemarahannya ternyata 

berhubungan dengan penyakit tekanan darah tinggi (Fausiah dan 

Widury, 2015),  

Stres bersumber dari frustasi dan konflik yang dialami individu dapat 

berasal dari berbagai bidang kehidupan manusia. Dalam hal hambatan, ada 

beberapa macam hambatan yang biasanya dihadapi oleh individu seperti : 

a) Hambatan fisik : kemiskinan, kekurangan gizi, bencana alam dan 

sebagainya.  

b) Hambatan sosial : kondisi perekonomian yang tidak bagus, persaingan 

hidup yang keras, perubahan tidak pasti dalam berbagai aspek 

kehidupan. Hal-hal tersebut mempersempit kesempatan individu 

untuk meraih kehidupan yang layak sehingga menyebabkan timbulnya 

frustasi pada diri seseorang.  

c) Hambatan pribadi : keterbatasan-keterbatasan pribadi individu dalam 

bentuk cacat fisik atau penampilan fisik yang kurang menarik bisa 

menjadi pemicu frustasi dan stres pada individu 

Konflik antara dua atau lebih kebutuhan atau keinginan yang ingin dicapai, 

yang ingin dicapai, yang terjadi secara berbenturan juga bisa menjadi 

penyebab timbulnya stres. Seringkali individu mengalami dilema saat 

diharuskan memilih diantara alternatif yang ada apalagi bila hal tersebut 
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menyangkut kehidupan di masa depan. Konflik bisa menjadi pemicu 

timbulnya stress atau setidaknya membuat individu mengalami ketegangan 

yang berkepanjangan yang akan mengalami kesulitan untuk mengatasinya.  

Yusuf (2014) faktor pemicu stres itu dapat diklasifikasikan ke dalam 

beberapa kelompok berikut :  

1. Stressor fisik-biologik, seperti : penyakit yang sulit disembuhkan, 

cacat fisik atau kurang berfungsinya salah satu anggota tubuh, wajah 

14 yang tidak cantik atau ganteng, dan postur tubuh yang dipersepsi 

tidak ideal (seperti : terlalu kecil, kurus, pendek, atau gemuk).  

2. Stressor psikologik, seperti : negative thinking atau berburuk sangka, 

frustrasi (kekecewaan karena gagal memperoleh sesuatu yang 

diinginkan), hasud (iri hati atau dendam), sikap permusuhan, perasaan 

cemburu, konflik pribadi, dan keinginan yang di luar kemampuan.  

3. Stressor Sosial, seperti iklim kehidupan keluarga : hubungan antar 

anggota keluarga yang tidak harmonis (broken home), perceraian, 

suami atau istri selingkuh, suami atau istri meninggal, anak yang nakal 

(suka melawan kepada orang tua, sering membolos dari sekolah, 

mengkonsumsi minuman keras, dan menyalahgunakan obat-obatan 

terlarang) sikap dan perlakuan orang tua yang keras, salah seorang 

anggota mengidap gangguan jiwa dan tingkat ekonomi keluarga yang 

rendah, lalu ada faktor pekerjaan : kesulitan mencari pekerjaan, 

pengangguran, kena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), perselisihan 

dengan atasan, jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan minat dan 
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kemampuan dan penghasilan tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan 

sehari-hari, kemudian yang terakhir ada iklim lingkungan : maraknya 

kriminalitas (pencurian, perampokan dan pembunuhan), tawuran antar 

kelompok (pelajar, mahasiswa, atau warga masyarakat), harga 

kebutuhan pokok yang mahal, kurang tersedia fasilitas air bersih yang 

memadai, kemarau panjang, udara yang sangat panas atau dingin, 

suara bising, polusi udara, lingkungan yang kotor (bau sampah 15 

dimana-mana), atau kondisi perumahan yang buruk, kemacetan lalu 

lintas bertempat tinggal di daerah banjir atau rentan longsor, dan 

kehidupan politik dan ekonomi yang tidak stabil. 

Ada dua macam stres yang dihadapi oleh individu yaitu :  

1. Stres yang ego-envolved : stres yang tidak sampai mengancam 

kebutuhan dasar atau dengan kata lain disebut dengan stres 

kecilkecilan.  

2. Stres yang ego-involved : stres yang mengancam kebutuhan dasar 

serta integritas kepribadian seseorang. Stres semacam ego involved 

membutuhkan penanganan yang benar dan tepat dengan melakukan 

reaksi penyesuaian agar tidak hancur karenanya. 

 Kemampuan individu dalam bertahan terhadap stres sehingga tidak 

membuat kepribadiannya “berantakan” disebut dengan tingkat toleransi 

terhadap stres. Setiap individu memiliki tingkat toleransi yang berbeda 

antara satu individu dengan individu lainnya. Individu dengan kepribadian 

yang lemah bila dihadapkan pada stres yang kecil-kecil sekalipun akan 
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menimbulkan perilaku abnormal. Berbeda dengan individu yang 

berkepribadian kuat, meskipun dihadapkan pada stres yang ego envolved 

kemungkinan besar akan mampu mengatasi kondisinya (Ardani, 2013). 

 Menurut Greenwood III dan Greenwood Jr (dalam Yusuf, 2014) 

faktorfaktor yang mengganggu kestabilan (stres) organisme berasal dari 

dalam maupun luar. Faktor yang berasal dari dalam diri organisme adalah : 

1. Faktor Biologis, stressor biologis meliputi faktor-faktor genetik, 

pengalaman hidup, ritme biologis, tidur, makanan, postur tubuh, 

kelelahan, penyakit.  

2. Faktor Psikologis, stressor psikologis meliputi faktor persepsi, 

perasaan dan emosi, situasi, pengalaman hidup, keputusan hidup, 

perilaku dan melarikan diri.  

3. Faktor Lingkungan (luar individu), stressor lingkungan ini meliputi 

lingkungan fisik, biotik dan sosial. Berdasarkan uraian diatas dapat 

disimpulkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi stres seseorang 

dilihat dari tiga sudut pandang yaitu sudut pandang psikodinamik, 

sudut pandang biologis dan sudut pandang kognitif dan perilaku, 

kemudian ada faktor tambahan berupa hambatan-hambatan yang 

dialami individu seperti hambatan fisik, sosial dan pribadi.  

  Menurut Lumongga (dalam Sukoco, 2014) jenis stres tersebut 

dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu : distress dan eustress. Distress 

merupakan jenis stres negatif yang sifatnya mengganggu individu yang 

mengalaminya, sedangkan eustress adalah jenis stres yang sifatnya positif 
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atau membangun. Individu yang mengalami stres memiliki beberapa gejala 

atau gambaran yang dapat diamati secara subjektif maupun objektif. 

Hardjana ( dalam Sukoco, 2014) menjelaskan bahwa individu yang 

mengalami stres memiliki gejala sebagai berikut :  

1.  Gejala Fisikal, gejala stres yang berkaitan dengan kondisi dan fungsi 

fisik atau tubuh dari seseorang.  

2.  Gejala Emosional, gejala stres yang berkaitan dengan keadaan psikis 

dan mental seseorang.  

3. Gejala Intelektual, gejala stres yang berkaitan dengan pola pikir 

seseorang.  

4. Gejala Interpersonal, gejala stres yang mempengaruhi hubungan dengan 

orang lain, baik di dalam maupun di luar rumah.  

 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan gejala-gejala individu 

yang mengalami stres memiliki gejala fisikal, gejala emosional, gejala 

intelektual dan gejala interpersonal yang dapat mempengaruhi 

seseorang. Stres tersebut bisa di lihat dari dua sudut, yang pertama dari 

sudut biologis berupa gejala fisik yang menyangkut organ tubuh 

manusia dengan proses stres itu sendiri. Stres yang terjadi dipengaruhi 

oleh stressor kemudian di terima oleh reseptor yang mengirim pesan ke 

otak. Stressor tersebut kemudian di terima oleh otak khususnya otak 

bagian depan yang mengakibatkan bekerjanya kelenjar di dalam organ 

tubuh dan otak. Organ tubuh dan otak saling bekerja sama untuk 

menerjemahkan proses stres yang pada akhirnya akan mempengaruhi 
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sistem fungsi kerja tubuh bisa berupa sakit kepala, tidur tidak teratur, 

nafsu makan menurun, mudah lelah atau kehilangan daya energi, otot 

dan urat tegang pada leher dan bahu, sakit perut, telapak tangan 

berkeringat dan jantung berdebar. Kemudian sudut yang kedua berupa 

gejala psikis yang menyangkut keadaan mental, emosi dan pola pikir 

seseorang yang ditunjukkan dengan susah berkonsentrasi, daya ingat 

menurun atau mudah lupa, produktivitas atau prestasi kerja menurun, 

sering merasa jenuh, gelisah, cemas, frustrasi, mudah marah dan mudah 

tersinggung. Jika kedua sudut tersebut digabungkan maka 18 akan 

membentuk suatu keterkaitan bahwa baik fisik maupun psikis saling 

mempengaruhi satu sama lain saat proses stres terjadi. Keterkaitan stres 

yang di alami mahasiswa terkait dengan akademiknya yaitu karena 

adanya tuntutantuntutan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa tersebut. 

Tuntutan itu bisa berupa tugas yang harus dikerjakan dan dikumpulkan 

secara bersamaan, praktikum, pencarian referensi, kuliah tambahan, 

pembuatan laporan yang sudah terjadwal atau deadline. Tuntutan 

tersebutlah yang menciptakan sebuah stressor bagi mahasiswa dalam 

kegiatan akademiknya. 

 

2.1.1.3  Tahapan Stres 

  Martaniah dkk,  (dalam Rumiani, 2006 ) menyebutkan bahwa stres 

terjadi melalui tahapan :  
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Tahap 1 : stres pada tahap ini justru dapat membuat seseorang lebih 

 bersemangat, penglihatan lebih tajam, peningkatan energi, rasa 

 puas dan senang, muncul rasa gugup tapi mudah diatasi.  

Tahap 2 : menunjukkan keletihan, otot tegang, gangguan pencernaan.  

Tahap 3 : :menunjukkan gejala seperti tegang, sulit tidur, badan terasa 

 lesu dan lemas.  

Tahap 4 dan 5 :  

pada tahap ini seseorang akan tidak mampu menanggapi situasi 

dan konsentrasi menurun dan mengalami insomnia.  

Tahap 6 : gejala yang muncul detak jantung meningkat, gemetar sehingga 

 dapat pula mengakibatkan pingsan.Berdasarkan uraian diatas 

 dapat disimpulkan tahapan stres terbagi menjadi 6 tahapan yang 

 tingkatan gejalanya berbeda-beda di setiap tahapan. 

 

 2.1.1.4   Strategi Menghadapi Stres 

   Menurut Ardani (2013) ada dua strategi yang bisa digunakan untuk 

menghadapi stres, yaitu :  

1.  Strategi menghadapi stres dalam perilaku.  

1. Memecahkan persoalan secara tenang.  

Yaitu mengevaluasi kekecewaan atau stres dengan cermat 

kemudian menentukan langkah yang tepat untuk diambil, setelah 

itu mereka mempersiapkan segala upaya dan daya serta 

menurunkan kemungkinan bahaya. 
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2. Agresi 

Stres sering berpuncak pada kemarahan atau agresi. Sebenarnya 

agresi jarang terjadi namun apabila hal itu hanyalah berupa respon 

penyesuaian diri. Contohnya adalah mencari kambing hitam, 

menyalahkan pihak lain dan kemudian melampiaskan agresinya 

kepada sasaran itu. 

3. Regresi 

kondisi ketika seseorang yang menghadapi stres kembali lagi 

kepada perilaku yang mundur atau kembali ke masa yang lebih 

muda (memberikan respons seperti orang dengan usia yang lebih 

muda). 

4. Menarik Diri 

Merupakan respon yang paling umum dalam mengambil sikap. 

Bila seseorang menarik diri maka dia memilih untuk tidak 

mengambil tindakan apapun. Respon ini biasanya disertai dengan 

depresi dan sikap apatis. 

5. Mengelak 

Seorang yang mengalami stres terlalu lama, kuat dan terus menerus 

maka ia akan cenderung mengelak. Contoh mengelak adalah 

mereka melakukan perilaku tertentu secara berulang-ulang. Hal ini 

sebagai pengelakkan diri dari masalah demi mengalahkan 

perhatian. Dalam usaha mengelakkan diri, orang Amerika biasanya 
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menggunakan alkohol, obat penenang, heroin dan obat-obatan dari 

bahan kimia lainnya. 

2. Strategi menghadapi stres secara kognitif  

 1. Represi  

Adalah upaya untuk menyingkirkan frustasi, stres dan semua yang 

menimbulkan kecemasan.  

  2. Menyangkal kenyataan  

 Menyangkal kenyataan mengandung unsur penipuan diri. Bila 

seseorang menyangkal kenyataan maka ia menganggap tidak adanya 

pengalaman yang tidak menyenangkan dengan maksud untuk 

melindungi dirinya sendiri. 

3. Fantasi  

Dengan berfantasi orang sering merasa dirinya mencapai tujuan dan 

dapat menghindarkan dari frustasi dan stres. Orang yang sering 

melamun kadangkadang menemukan bahwa kreasi lamunannya itu 

lebih menarik dari pada kenyataan yang sesungguhnya. Bila fantasi 

dilakukan secara sedang-sedang dan dalam pengendalian kesadaran 

yang baik, maka frustasi menjadi cara yang sehat untuk mengatasi 

stres.  

4. Rasionalisasi  

Rasionalisasi ini dimaksudkan segala usaha seseorang untuk mencari 

alasan yang dapat diterima secara sosial untuk membenarkan atau 

menyembunyikan perilakunya yang buruk. Rasionalisasi juga bisa 
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muncul ketika seseorang menipu dirinya sendiri dengan pura-pura 

menganggapnya buruk adalah baik atau sebaliknya.  

5. Intelektualisasi  

Seseorang yang menggunakan taktik ini maka yang menjadi masalah 

akan dipelajari atau mencari tahu tujuan sebenarnya supaya tidak 

terlalu terlibat dengan persoalan secara emosional. Dengan 

intelektualisasi seseorang setidaknya dapat 28 sedikit mengurangi 

hal-hal yang pengaruhnya tidak menyenangkan bagi dirinya dan 

memberikan kesempatan pada dirinya untuk meninjau permasalahan 

secara subjektif.  

6. Pembentukan reaksi  

Seseorang dikatakan berhasil menggunakan metode ini bila dia 

berusaha menyembunyikan motif dan perasaan sesungguhnya baik 

represi atau supresi dan menampilkan wajah yang berlawanan 

dengan kenyataan yang dihadapi.  

7. Proyeksi  

 Seseorang yang menggunakan teknik ini biasanya sangat cepat 

dalam memperlihatkan ciri pribadi orang lain yang tidak ia sukai 

dengan sesuatu yang dia perhatikan itu akan diperbesar-perbesarnya 

lagi. Teknik ini mungkin dapat digunakan untuk mengurangi 

kecemasan karena dia harus menghadapi kenyataan akan keburukan 

dirinya. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan ada dua 

strategi menghadapi stres, yaitu strategi menghadapi stres dalam 
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perilaku yang terdiri dari memecahkan persoalan secara tenang, 

agresi, regresi, menarik diri dan mengelak. Sedangkan strategi yang 

kedua adalah strategi menghadapi stres secara kognitifyang terdiri 

dari represi, menyangkal kenyataan, fantasi, rasionalisasi, 

intelektualisasi, pembentukan reaksi dan proyeksi. 

 

2.1.2   Prestasi Kerja 

2.1.2.1   Pengertian Prestasi Kerja 

  Prestasi kerja berasal dari dua kata yaitu prestasi dan kerja. Dimana 

istilah prestasi berasal dari bahasa belanda yang disebut dengan pretatic, 

yang berarti apa yang telah diciptakan. Menurut hasibuan (2009) prestasi 

kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan 

tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan 

dan kesungguhan serta waktu. 

  Lain halnya pendapat mangkunegara (2011) prestasi kerja adalah 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya, hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya itulah yang dimaksud dengan prestasi 

kerja. 

  Berdasarkan teori tersebut dapat dinyatakan bahwa prestasi kerja 

merupakan hasil kerja karyawan secara kualitas dan kuantitas dalam 
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melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

selama periode waktu tertentu. 

 

2.1.2.2  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Kerja 

  Menurut Byar dan Rue dalam Sustrisno (2011 : 151) mengatakan 

bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi prestasi kerja, yaitu faktor 

individu dan lingkungan. 

Faktor individu yang di maksud adalah : 

1. Usaha yang menunjukkan sejumlah sinergi fisik dan mental yang 

digunakan dalam menyelenggarakan gerakan tugas.   

2. Abilities, yaituu sifat-sifat personal yang diperlukan untuk 

melaksanakan suatu tugas. 

3. Role/task perception, yaitu segala perilaku dan aktivitas yang dirasa 

perlu oleh individu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 

Adapun faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi prestasi kerja 

adalah : 

1. Kondisi fisik 

2. Peralatan 

3. Waktu 

4. Material 

5. Pendidikan  

6. Supervisi 

7. Desain Organisasi 
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2.1.2.3   Indikator Prestasi Kerja 

  Menurut Sutrisno (2009) menyatakan bahwa indikator prestasi 

kerja yaitu : 

1. Kualitas kerja (Quality) 

Taraf kesempurnaan proses kerja atau pemenuhan aktivitas kerja yang 

ideal dan diharapkan. 

2. Kuantitas kerja (Quantity) 

Jumlah yang dihasilkan dalam kontek nilai uang, jumlah unit, atau 

jumlah  penyelesaian suatu siklus aktivitas. 

3. Jangka waktu (Timeliness) 

Tingkat penyesuaian suatu aktivitas yang dikerjakan atau suatu hasil 

dicapai dengan waktu tersingkat yang diharapkan sehingga dapat 

memaksimalkan pemanfaatan waktu untuk aktivitas lainnya. 

4. Efektivitas Biaya (Cost Efectiveness) 

Tingkat memaksimalisasi sumber daya organisasi untuk memperoleh 

hasil terbanyak atau menekan kerugian. 

 

2.1.2.4   Cara Mengukur Prestasi Kerja  

   Menurut Flippo (2012) prestasi kerja seseorang dapat diukur 

melalui : 

1. Mutu Kerja  

Berkaitan dengan ketepatan waktu, keterampilan dan kepribadian 

dalam melakukan pekerjaan. 



27 
 

2. Kualitas Kerja  

Berkaitan dengan pemberian tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh 

atasan kepada bawahannya. 

3. Ketangguhan  

Berkaitan dengan tingkat kehadiran, pemberian waktu libur, dan 

jadwal keterlambatan hadir di tempat kerja. 

4. Sikap 

Merupakan sikap yang ada pada karyawan yang menunjukan seberapa 

jauh tingkat kerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan. 

 

2.1.2.5   Manfaat Penilaian Prestasi Kerja 

   Menurut Drs. T. Hani Handoko (dalam Samsudin, Sadili, 

2015:163), terdapat sepuluh manfaat yang dapat dipetik dari penilaian 

prestasi kerja, yaitu sebagai berikut. 

1. Perbaikan Prestasi Kerja 

Umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan karyawan, manajer dan 

departemen personalia memperbaiki kegiatan-kegiatan mereka demi 

perbaikan prestasi kerja. 

2. Penyesuaian kompensasi 

Evaluasi prestasi kerja membantu pengambil keputusan dalam 

menentukan kenaikan upah, bonus, dan konfensasi lainnya. 

3. Keputusan penempatan  
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Promosi, transfer, dan demosi (penurunan jabatan) biasanya didasarkan 

pada prestasi kerja masa lalu atau antisipasinya. Promosi merupan 

bentuk prestasi kerja. 

4. Kebutuhan latihan dan pengembangan 

Prestasi kerja yang buruk menunjukan adanya kebutuhan latihan. 

Demikian pula prestasi kerja yang baik, mungkin mencerminkan 

potensi yang harus dikembangkan lebih lanjut. 

5. Perencanaan dan Pengembangan Karier 

Umpan balik prestasi kerja dapat mengarahkan keputusan kerier, yaitu 

tentang jalur kerier tertentu yang harus diteliti. 

6. Penyimpangan Proses Staffing 

Prestasi yang baik atau buruk mencerminkan kekuatan atau kelemahan 

prosedur staffing departemen personalia. 

7. Ketidak Akuratan Informasional 

Prestasi kerja yang buruk mungkin menunjukan kesalahan dalam 

informasi analisis jabatan, rencana sumber daya manusia, atau komponen 

sistem informasi manajemen personalia lainnya. Menguntungkan diri 

pada informasi yang tidak akurat (teliti) dapat mengakibatkan keputusan-

keputusan personalia yang diambil menjadi tidak tepat. 

8. Kesempatan kerja yang adil 

Prestasi kerja secara akurat akan menjamin keputusan-keputusan 

penempatan internal dapat diambil tanpa diskriminasi. 

9. Tantangan Eksternal 
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Kadang-kadang prestasi kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar 

lingkungan kerja, seperti keluarga, kesehatan, kondisi finansial, atau 

masalah pribadi. Dengan penilaian prestasi kerja, maka departemen 

personalia dapat menawarkan bantuan kepada setiap karyawan yang 

membutuhkan atau diperkirakan memerlukan. 

 

2.1.2.6   Tujuan Penilaian Prestasi Kerja 

  Samsudin, Sadili (2010: 165) menjelaskan bahwa tujuan penilaian 

prestasi kerja dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 

1. Administratif  

Yaitu memberikan arah untuk menetapkan promosi, transfer, dan 

kanaikan gaji. 

2. Informatif  

Memberikan data kepada manajemen tentang prestasi kerja 

bawahannya dan memberikan data kepada individu tentang kelebihan 

dan kekurangannya. 

3. Motivasi  

Menciptakan pengalaman belajar yang memotivasi staf untuk 

mengembangkan diri dan meningkatkan diri dan meningkatkan 

prestasi kerja mereka. 
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2.1.2.7 Penelitian Terdahulu 

Sebagai acuan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa 

kajian pustaka sebagai landasan berfikir, yang mana kajian pustaka yang 

penulis gunakan adalah beberapa hasil penelitian orang lain sebagai 

pendukung suatu penelitian, sehingga memperkuat penelitian. Berikut 

merupakan tabel mengenai penelitian yang berkaitan dengan pengaruh 

kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 
Variabel Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Hermita 

(2011) 

Universitas 

Hasanuddi

n Makasar 

Pengaruh stress 

kerja terhadap 

kinerja 

karyawan pada 

PT. Semen 

Tonasa Pangkep 

 

Variabel terikat yaitu 

kinerja karyawan. 

Variabel tidak terikat 

yaitu stressors kerja 

individu (konflik 

peran, beban kerja, 

pengembangan karir) 

dan kelompok 

(struktur organisasi 

dan kepemimpinan) 

Regresi Berganda Faktor stressors 

kelompok dan factor 

stressors organisasi 

secara bersama-sama 

mempengaruhi kinerja 

karyawan PT. Semen 

Tonasa (Persero) 

Pangkep sebesar 40,2 %. 

Faktor yang paling 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan pangkep 

adalah factor stressors 

kelompok sebesar 16,2%. 

Sutrisno 

(2012). 
Pengaruh stres 
kerja terhadap 
kinerja 
karyawan pada 
Madrasah 
Aliyah Negeri 
Demak 

Stres kerja Kinerja 

Karyawan. 

Analisis Regresi 

Panel Data 

Hipotesa dengan 

membandingkan antara 

nilai terhitung dan table 

bahwa nilai hipotesis di 

tolak, artinya stress kerja 

tidak berpengaruh 

signifikan pada kinerja 

karyawan. 

Gaffar 

(2012) 

Pengaruh stress 

kerja terhadap 

kinerja 

karyawan pada 

PT. Bank 

mandiri 

(persero) tbk 

kantor wilayah 

x makasar 

Stress kerja  

Kinerja 

Karyawan 

Regresi Berganda Menunjukan bahwa 

factor individual dan 

factor organisasi secara 

bersama-sama 

mempengaruhi kinerja 

karyawan. Faktor yang 

paling berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan adalah 

faktor organisasi. 



31 
 

2.2 Kerangka Pemikiran  

   Stress kerja karyawan merupakan salah satu masalah yang perlu 

diperhatikan dalam rangka miningkatkan kualitas sumber daya manusia 

yang dimiliki perusahaan, sehingga perlu diketahui faktor-faktor yang 

menjadi penyebab stres kerja karyawan dan gejala-gejala stres yang 

dialami karyawan. Stress kerja mempengaruhi prestasi kerja karyawan. 

Jika karyawan mengalami stres kerja maka prestasi kerja menurun 

sehingga menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. 

Guna mempermudah pemecahan dalam suatu penelitian ini memerlukan 

suatu anggapan dasar atau kerangka pemikiran, yaitu berapa teori bentuk 

tolak dari para ahli. 

  Berdasarkan masalah-masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

peneliti akan kemukakan teori-teori dari para ahli yang selanjutnya akan 

ditetapkan sebagai kerangka pemikiran. Berikut peneliti akan kemukakan 

pengertian stress kerja menurut para ahli yaitu : 

Menurut Hulaifah Gaffar, (2012:8). stres kerja adalah tuntutan atau 

konflik peran eksternal mengenai seseorang, misalnya obyek-obyek dalam 

lingkungan atau suatu stimulus yang secara obyektif adalah berbahaya. 

Stres juga diartikan sebagai tekanan dari kepemimpinan, ketegangan atau 

gangguan yang tidak menyenangkan yang berasal dari luar diri seseorang. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari kerangka pemikiran di bawah, 

sebagai berikut: 
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3.3 Hipotesis Penelitian 

 

Semakin meningkatnya stress kerja cenderung tidak menghasilkan 

perbaikan prestasi kerja. Bila stres kerja menjadi besar, prestasi kerja 

mulai menurun karena stress menganggu pelaksanaan kerja. Karyawan 

kehilangan kemampuan untuk mengendalikannya, menjadi tidak mampu 

untuk mengambil keputusan-keputusan. Akibatnya adalah prestasi kerja 

menjadi nol karena karyawan menjadi sakit akibat stress dan tidak mampu 

bekerja, putus asa maupun mengundurkan diri dari pekerjaannya, dan 

mungkin dapat diberhentikan dari pekerjaannya. Sehingga pernyataan 

sementara adalah ada bahwa hubungan stres kerja dengan prestasi kerja 

dalam perusahaan. 

Berdasarkan permasalahan dan kerangka pemikiran teoritis, maka 

dalam penelitian ini penulis mengajukan suatu hipotesa sebagai berikut “ 

Stress kerja berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan di PT Utama 

Yurim Indah”. 

 

Stres Kerja 

(X) 

Indikator 

1. Konflik Peran 

2. Beban Kerja 

3. Pengembangan Karir 

4. Kepemimpinan 

 

 

(Hulaifah Gaffar 2012) 

Prestasi Kerja 

(Y) 

Indikator 

1. Kualitas kerja 

2. Kuantitas kerja 

3. Inisiatif 

4. Kerjasama 

 

 

(mangkunegara, 

2010:67) 
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 BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan untuk penelitian ini yaitu metode kuantitatif 

yaitu penelitian yang pemecahan masalahnya dengan berdasarkan angka 

angka untuk dapat diambil kesimpulan dan di berikan saran-saran. 

Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan tempat dimana melakukan penelitian 

untuk membangun sebuah sistem informasi yang dalam hal ini yaitu PT 

Utama Yurim Indah menjadi objek penelitiannya yaitu karyawan dari 

perusahaan tersebut. 

 

3.2 Operasional Variabel 

Operasional variabel adalah memecahkan variabel-variabel yang 

terkandung dalam masalah tersebut menjadi bagian-bagian terkecil sehingga 

dapat diketahui klasifikasi ukurannya, hal ini dilakukan untuk mempermudah 

mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Ada dua jenis variabel 

yang digunakan yaitu :  

1. Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas yang mempengaruhi masalah yang terjadi. Dalam 

penelitian ini, stress kerja keryawan merupakan variabel yang mempengaruhi 

prestasi kerja karyawan tersebut. 
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2. Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat yang mempengaruhi oleh variabel lain yang 

sifatnya indenpenden. Dalam penelitian ini, prestasi kerja merupakan 

dependen yang dipengaruhi oleh stres kerja. 

 Berikut operasionalisasi variabel untuk Kemampuan Kerja (X) dan Kinerja 

Karyawan (Y) dalam bentuk table agar lebih mudah dipahami. 

Tabel  3.1 

Operasional Variabel Stres Kerja dan Prestasi Kerja 

 

Variabel Definisi Indikator Item Pertanyaan 

Stres Kerja 

(x) 

Adanya 

Adanya 

ketidakseimb

angan antara 

karakteristik 

kepribadian 

karyawan 

dengan 

karakteristik 

aspek-aspek 

pekerjaan dan 

dapat terjadi 

pada semua 

kondisi 

pekerjaan. 

1. Konflik Peran 

 

 

2. Beban Kerja 

 

 

3. Pengembanga

n Karir 

 

 

4. kepemimpinan 

1. saya menerima tugas dari 

orang yang lebih senior 

yang saling bertentann 

secara prinsip. 

2. Beban kerja yang 

berlebihan membuat saya 

sering tidak hadir (absen) 

ke kantor. 

3. Tuntutan pekerjaan saya 

untuk bekerja dengan 

cepat sering 

mengakibatkan terjadinya 

kecelakaan kerja. 

4. Saya puas dengan sistem 

promosi yang ada di 

perusahaan. 

5. Sikap pemimpin dan 

tekanan kerja menjadikan 

iklim dalam perusahaan 

relative tidak kondusif. 

Prestasi 

Kerja (Y) 

Hasil kerja 

yang di capai 

seseorang 

atau 

kelompok 

orang sesuai 

dengan 

wewenang / 

tanggung 

jawab 

1. Kualitas Kerja 

2. Kuantitas 

Kerja 

3. Inisiatif 

4. Kerjasama 

 

1. saya mampu bekerja sama 

dengan rekan kerja, 

sehingga memudahkan 

saya dalam melaksanakan 

tugas 

2. Saya selalu 

mengutamakan kejujuran 

dalam melaksanakan 

pekerjaan yang diberikan 

oleh atasan 
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masing-

masing 

karyawan. 

3. 3.Saya akan memberikan 

kemampuan yang terbaik 

dalam melakukan setiap 

pekerjaan. 

4. Saya bekerja sesuai 

dengan aturan yang 

ditetapkan perusahaan. 

5. Saya semangat 

menyelesaikan pekerjaan 

tanpa menunggu perintah 

atasan. 

6. Saya mampu bekerja 

sama dengan atasan. 

7. Pencapaian kerja saya 

mampu melebihi target. 

  

 

 

3.3  Sumber dan Cara Penentuan Data 

3.3.1 Sumber Data  

   Sumber data dalam penelitian  adalah subyek dari mana data dapat 

diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, 

yaitu : 

1. Sumber data primer 

Yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber data dimana 

penelitian ini dilaksanakan. 

2. Sumber data sekunder 

Yaitu sumber data yang diperoleh dari literature dan buku-buku yang 

ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. 
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3.3.2 Cara Penentuan Data 

 3.3.2.1 Populasi dan Sampel 

   Menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:80). 

Sedangkan menurut Arikunto (2013: 173) populasi adalah 

keseluruhan dari subjek penelitian. Jadi yang dimaksud populasi 

adalah individu yang memiliki sifat yang sama walaupun prosentase 

kesamaan itu sedikit, atau dengan kata lain seluruh individu yang 

akan dijadikan sebagai obyek penelitian. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan di PT. Utama Yurim 

Indah Purwakarta totalnya berjumlah 350 orang karyawan. 

Arikunto (2013: 174) berpendapat bahwa sampel adalah 

sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sedangkan menurut 

Sugiyono sample adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti 

tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi misal 

karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti akan 

mengambil sampel dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sample 

itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu 

sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative 

(sugiyono, 2011) 
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Kemudian menurut arikunto (2008:116) apabila populasi 

lebih dari 100 maka diambil 10-20%. Karena populasi 350, maka 

10% dari 350 adalah 35. Jadi bisa di tarik kesimpulan peneliti 

mengambil sample yang ada berjumlah 35 orang. 

 

3.3.2.2  Skala Pengukuran 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan 

sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang 

ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan 

dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif (sugiyono, 

2017:92). Dalam penelitian ini penulis menggunakan skala 

likert.Menurut Sugiyono (2017:93) “Skala Likert digunakan untuk 

mengukur sikap,pendapat,dan persepsi seseorang atau kelompok 

orang tentang fenomena social”. 

Dengan skala likert, maka variable yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indicator variable. Kemudian Indikator tersebut dijadikan 

sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat 

berupa pernyatan atau pertanyaan. 

Teknis analisis skala likert: 

1. Menentukan penilaian untuk setiap pilihan, dari setiap jawaban 

diberi nilai. Dimana dalam pemberian nilai ditentukan 

berdasarkan skala penilaian, yaitu Skala Likert. 
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Tabel 3.2 

Bobot Nilai 

 

Alternative jawaban Bobot Nilai 

Sangat tidak setuju 1 

tidak setuju 2 

kurang setuju 3 

Setuju 4 

Sangat setuju  5 

 

2. Menghitung skor nilai untuk setiap item pernyataan dengan cara 

perhitungan sebagai berikut: 

Skor = Bobot Nilai x Frekuensi 

Nilai terendah dan nilai tertinggi. 

a. Dalam hal ini nilai terendah = jumlah responden yaitu 35 

orang. Maka nilai terendah adalah 35. 

b. Sedangkan nilai tertinggi, jumlah responden dikalikan dengan 

bobot nilai tertinggi, yaitu 35x 5 = 175 

3. Menentukan jarak interval dari nilai terendah sampai nilai  

tertinggi sehingga didapat lima kategori penilian.  

Jarak interval dapat dilakukan dengan cara perhitungan 

sebagai berikut: 

JI = (N1-N2) 

               5 

JI = (175-350) 

       5 

    = 28 
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Jarak Interval untuk penilian ini adalah 28 

Ket: 

JI    =  Jarak Interval 

N1 =  Nilai Tertinggi 

N2 =  Nilai Terendah 

Dengan demikian kategori penilaian untuk setiap item 

pernyataan dari penilaian terhadap variable yang diteliti adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 3.3 

Kategori Nilai 

 

Jarak Interval Kategori 

147 – 174 Sangat Baik 

119 – 146 Baik 

  91 – 118 Cukup Baik 

  63 -   90 Tidak Baik 

  35 -   62 Sangat Tidak Baik 

                       Sumber: Kategori Nilai, Diolah 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

 Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data primer 

melakukan wawancara langsung kepada objek atau mahasiswa dan 

bartanya secara langsung. 

2. Observasi 

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data deangan 

pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap 
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objek yang akan diteliti. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan 

cara pengamatan dan pencatatan mengenai hubungan stres kerja 

dengan prestasi kerja. 

3. Kuisioner  

Yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

memberikan beberapa pertanyaan tertulis untuk memperoleh 

informasi dari responden. Pengumpulan data dalam penelitian 

dilakukan dengan kuisioner tertutup menggunakan print out untuk 

memperoleh data hubungan stress kerja dengan prestasi kerja. 

4. Dokumentasi  

Yaitu dengan cara meneliti data yang terkumpul di perusahaan, 

pendokumentasian ini dilakukan untuk menunjang data-data 

penelitian. 

5. Studi Pustaka 

Studi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

penggunan data sebagai teori dasar yang diperboleh serta dipelajari 

dalam manajemen suumber daya manusia. 

6. Waktu Dan Tempat Penelitian 

Waktu penelitian kurang lebih 3 bulan dengan cara mewawancarai 

HRD dan karyawan di PT Utama Yurim Indah sebagai objek 

penelitian, data yang diperoleh yaitu dari hrd dan karyawan yang 

betempatan di purwakarta desa cibodas merupakan perusahaan 

dalam bidang memproduksi rambut palsu (WIG). 
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3.5  Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

3.5.1  Uji Validitas 

Digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuisioner. Uji validitas dilakukan dengan melakukan korelasi 

bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor. 

Untuk melakukan uji validitas ini menggunakan program 

SPSS. Teknik pengujian yang sering digunakan para peneliti untuk 

uji validitas adalah menggunakan korelasi Bivariate Pearson (produk 

Momen Pearson). Analisis ini dengan cara mengkorelasikan masing-

masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan 

dari keseluruhan item. Item-item tersebut mampu memberikan 

dukungan dalam mengungkap apa yang ingin diungkap a valid. Jika 

r hitung > r tabel (uji 2 sisi dengan sig 0.05) maka instrumen atau 

item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan valid).    

 

Keterangan : 
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3.5.2  Uji Realibilitas 

Uji reliabilitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk 

mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu 

varibel atau konstruk. Sebuah kuesioner dikatakan reliable atau 

handal jika jawaban seorang terhadap pernyataan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2009: 45). Penghitungan 

reliabilitas dilakukan dengan menggunakan program statistic SPSS 16 

dan diuji reliabilitas menggunakan teknik pengukuran Chronbach 

Alpha. 

Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: 

a. Jika nilai Cronbach’s Alfa secara keseluruhan >Cronbach alfa If 

itemdeleted, maka dinyatakan reliabel. 

b. Jika nilai Cronbach’s Alfa secara keseluruhan<Cronbach alfa If 

itemdeleted, maka dinyatakan tidak reliabel. 

Tabel 3.4 

Alfha Cronbach 

ALPHA TINGKAT RELIABILITAS 

0.00-0,20 Kurang reliabel 

0,20-0,40 Agak reliabel 

0,40-0,60 Cukup reliabel 

0,60-0,80 Reliabel 

0,80-1,00 Sangat reliabel  

                          Sumber : Hair et al.(2010:125) 
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Dalam penelitian ini tingkat reliabilitas ditentukan jika a>0,6 sehingga 

penelitian ini dikatakan cukup reliable. 

 

3.5.3. Koefisien Korelasi 

Koefisien korelasi adalah nilai yang menunjuk kuat atau 

tidaknya hubungan linear antar dua variabel. Koefisien korelasi biasa 

dilambangkan dengan huruf r dimana nilai r dapat bervariasi dari -1 

sampai +1. Nilai r yang mendekati -1 atau +1 menunjuk hubungan 

yang kuat antara dua variabel tersebut dan nilai r yang mendekati 0 

mengindikasikan lemahnya hubungan antara dua variabel tersebut. 

Sedangkan tanda + (positif) dan – (negatif) memberikan informasi 

mengenai arah hubungan antara dua variabel tersebut. Jika bernilai + 

(positif) maka kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang 

searah. Dalam arti lain peningkatan X akan bersamaan dengan 

peningkatan Y dan begitu juga sebaliknya. Jika bernilai – (negatif) 

artinya korelasi antara kedua variabel tersebut bersifat berlawanan. 

Peningkatan nilai X akan dibarengi dengan penurunan Y. 
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3.5.4 Koefisien Determinasi R
2
 

Semakin tinggi R
2
, semakin penting suatu variabel karena dalam 

penelitian ini terdiri dari beberapa variabel, maka akan digunakan 

koefisien determinasi untuk mengukur besar sumbangan dari variabel 

bebas terhadap variabel terikat. 

 

3.5.5  Uji Hipotesis 

Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang 

didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol, 

maupun dari observasi (tidak terkontrol). Sebuah hasil bisa dikatakan 

signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin 

disebabkan oleh faktor yang kebetulan, sesuai dengan batas 

probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya. 
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1.  Pengujian Hipotesis Secara Keseluruhan (Uji t) 

   Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji 

bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara 

sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan 

dengan mambandingkan t hitung dengan t tabel atau dengan 

melihat kolom signifikansi pada masing-masing t hitung, Namun, 

jika probabilitas nilai t atau signifikansi > 0,05, maka dapat 

dikatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 

masing-masing variabel. Uji t bisa juga dilakukan dengan 

bantuan software SPSS. 

 

https://www.statistikian.com/2012/08/membuat-r-tabel-dalam-excel.html
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1.1 Sejarah Perusahaan 

PT.  UTAMA YURIM INDAH mulai beroperasi pada 2007 dengan 

spesialisasi dalam Rambut Palsu (WIG) khusus Perempuan dan fokus pasar 

ekspornya ke Amerika Serikat. walaupun masih terbilang baru, namun para 

pendiri kami adalah orang-orang yang memiliki pengalaman di bidang industri 

rambut palsu (Wig). Pada permulaan berdirinya PT.UTAMA YURIM INDAH 

memiliki tantangan untuk bersaing dengan pesaing lainnya di dunia industri 

rambut palsu, untuk itu, kami selalu fokus pada qualitas yang terbaik yang 

mengandalkan bahan baku dan material yang memiliki qualitas terbaik.  

Saat ini, PT Utama Yurim Indah memperoduksi sekitar 6.000 ribu wig atau 

rambut palsu per bulan. Adapun bahan bakunya, 80 persen diimpor dari korea dan 

yang 20 persen lagi berasal dari Indonesia, Kepastian akan qualitas yang terbaik 

didukung oleh design terbaik, perawatan mesin dan peralatan secara berkala, 

perlatihan sumber daya manusia yang berkesinambungan. Sudah menjadi target 

kami untuk memberikan KEPUASAN BAGI SEMUA PEMBELI. 
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4.1.1.2 Visi dan Misi 

“NEW START” 

Smart Change 

1. Back to fundamental principles 

(kembali lagi ke prinsip-prinsip dasar) 

2. Think like beginners and observe SOP 

( Berpikir seperti pemula dan bekerja sesuai cara kerja yang ada)  

3. Do not get out of work standards 

( Jangan keluar dari standar kerja ) 

5R 

Ringkas 

( Pilah dan pisahkan barang yang tidak perlu)  

Rapi 

( Lakukan penataan di tempat kerja ) 

Resik 

( Jaga kebersihan di tempat kerja ) 

Rawat 

( Pelihara kondisi ringkas rapi resik di tempat kerja ) 

Rajin 

( Biasakan Ringkas rapi resik di tempat kerja ) 
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4.1.1.3 Legalitas Perusahaan 

1. Legalitas Perusahaan 

a. Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120213182016 

b. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) No : 31/10-10/PB/VIII/2007 

c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : No. 10.09.13200558 

2. Perpajakan 

a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.651.836.5-409.000 

b. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No : PEM-

0189/WPJ.09/KP. 1003/2007 

 

4.1.1.4 Identitas Perusahaan 

Nama Perusahaan : PT. Utama Yurim Indah  

Alamat Kantor : Kampung Karang Mulya, RT 01/ RW 01, Desa 

Cibodas   Bungursari Purwakarta  

Telp   : (0264) 7002423 

E-mail  : ptyurim@gmail.com 

Lokasi Kawasan Berikat : Kampung Karang Mulya, RT 01/ RW 01, Desa 

Cibodas   Bungursari Purwakarta  

Nama Pemilik : Shim Hyun Joo 

Luas Lokasi  : 10.390 M,  
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4.1.2 Aspek Kegiatan Usaha 

Perusahaan PT. Utama Yurim Indah adalah bentuk perusahaan yang 

bergerak pada penjualan Rambut Palsu (WIG) Jenis pengerjaannya sebagai 

berikut : 

1. Produksi Bagian Jongmo 

Pembuatan rambut mulai dari jongmo nyaitu di potong sesuain gambar di diagram 

lalu di sisir sampai fiber tersebut benar benar tidak menyatu atau biar kelihatan 

rambut asli dan setiap potongan itu ada beberapa ukuran sesuai ada di diagram 

jadi masing masing potongan itu berbeda beda. 

  

Photo 4.1 

2. Produksi Bagian Cap 

Proses pembuatan kepala dari mono. 

  

Photo 4.2 

3. Produksi Bagian Ht 
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Proses rajut, penggabungan rambut sama cap. 

 

Photo 4.3 

4. Produksi Bagian Setband 

Proses mengkeriting rambut dengan memutarkan ke pipa pipa. 

 

Photo 4.4 

 

5. Produksi Bagian Weft 

Proses menjahit  

 

Photo 4.5 
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6. Produksi Bagian Postband 

Proses jahit Cap. 

 

Photo 4.6 

 

7. Produksi Bagian wangsong 

Proses wangsong untuk meng style rambut yang sudah jadi. 

 

  

 

 

Photo 4.7 

8. Produksi Bagian Packing 

Proses packing adalah finishing dari semua bagian dan siap untuk di ekport. 

 

Photo 4.8 
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4.1.2.1 Produk-Produk Perusahaan 

1. Wig Perempuan. 

 

 

4.1.3 Struktur Organisasi 

4.1.3.1 Gambar Struktur Organisasi 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Struktur Organisasi 
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4.1.3.2 Uraian Pekerjaan  

1. President Director 

(1) Memimpin roda perusahaan 

(2) Menyusun strategi dan visi 

(3) Menjalin hubungan kerjasama dengan buyer 

(4) Menetapkaun kebijakan-kebijakan perusahaan 

(5) Melakukan hubungan dengan pihak luar baik swasta maupun 

pemerintahan yang bertujuan untuk kelancaran perusahaan. 

2. Director 

(1) Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan 

kepala bagian (manager), 

(2) Dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan, mulai bidang 

administrasi, kepegawaian hingga pengadaan barang. 

(3) Menyetujui anggaran tahunan perusahaan 

(4) Meningkatkan performance perusahaan. 

(5) Menetapkan dan merumuskan strategi bisnis perusahaan. 

(6) Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan. 

3. Production Manager 

(1) Melakukan perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi 

(2) Menentukan standar kontrol kualitas 

(3) Mengawasi proses produksi 

(4) Mengorganisir perbaikan dan pemeliharaan rutin peralatan 

produksi 
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(5) Memastikan anggaran biaya produksi efektif 

(6) Menyusun skala waktu untuk pekerjaan 

4. Purcahasing 

(1) Menyusun pesanan pembelian dan daftar permintaan untuk 

memesan bahan, barang, dan persediaan. 

(2) Mengirim hal yang telah disusun pada poin satu kepada supplier. 

(3) Berhubungan dengan suplier dalam jangka waktu harian. 

(4) Memeriksa pengiriman yang datang. 

(5) Melacak status pesanan. 

(6) Memastikan setiap faktur telah dikirim untuk pembayaran. 

5. Soyo 

(1) Membuat diagram (pemakaian barang untuk produksi). 

(2) Membuat pesanan barang ( Import ). 

(3) Mengontrol pengeluaran pemakaian barang.. 

(4) Menjaga ketersediaan stok material bahan baku. 

6. Ppic 

(1) Bertanggung jawab dalam hal membuat jadwal produksi. 

(2) Menjaga ketersediaan stok material bahan baku. 

(3) Membuat schedule eksport. 

(4) Membuat laporan harian, dan bulanan pada hasil perencanaan 

produksi. 

(5) Aktif berkomunikasi dengan semua pihak sehingga diperoleh data 

yang akurat atau up to date. 
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7. Hrd manager 

(1) Merencanakan dan mengkordinasikan tenaga kerja perusahaan. 

(2) Menjadi penghubung antara manajemen dengan karyawannya. 

(3) Memberi masukan pada manager mengenai kebijakan 

perusahaan. 

(4) Mengawasi proses perekrutan, wawancara kerja, seleksi, dan 

penempatan karyawan baru. 

(5) Menangani isu-isu ketenagakerjaan. 

8. General Affair 

(1) Mengelola pengadaan barang atau fasilitas operasional 

perusahaan. 

(2) Membuat anggaran perusahaan. 

(3) Menjalin komunikasi dengan seluruh divisi di perusahaan. 

9. Exim manager 

(1) Menyusun perencanaan eksport sesuai permintaan pasar luar 

negeri. 

(2) Memonitoring dalam mengevaluasi jalannya pengiriman barang 

untuk eksport serta memastikan customer telah menerima 

barangnya tepat waktu. 

(3) Berkoordinasi dengan instansi terkait yang di butuhkan untuk 

kepentingan eksport seperti bea cukai, asuransi, jasa 

pengangkutan dan lainnya. 
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(4) Menjalankan tugas-tugas terkait lainnya dalam upaya pencapaian 

target audit. 

(5) Menentukan perkiraan biaya eksport dan penentuan pengguna 

jasa pengiriman. 

(6) Membuat laporan eksport per minggu. 

10. Staff exim 

(1) Mengurus surat perizinan ke bea cukai. 

(2) Membuat dan mengurus dokumen dan surat jalan pengiriman 

subkon dan pemasukan barang.  

(3) Membuat dok import eksport. 

(4) Membuat invoice terkait subkon, jasa pengiriman eksport. 

(5) Menginput inventory, pemasukan barang dan pengeluaran barang. 

11. Acct manager 

(1) Mempersiapkan laporan bulanan dan tahunan. 

(2) Mempersiapkan daily budget. 

(3) Melakukan validasi transaksi keuangan dan pajak. 

(4) Mengaplikasikan peraturan perpajakan dan keuangan pada 

perusahaan. 

(5) Memantau sistem akuntansi dan perpajakan perusahaan secara 

internal. 

(6) Mengelola dan memperoses data data keuangan dan pajak 

perusahaan menjadi sebuah laporan. 

(7) Memahami prosedur pelaporan ojk (Perusahaan Finansial) 
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12. Acct staff 

(1) Membuat pembukuan keuangan kantor. 

(2) Melakukan posting jurnal operasional. 

(3) Membuat laporan keuangan. 

(4) Menginput data jurnal akuntansi ke dalam sistem yang dimiliki 

perusahaan. 

(5) Memeriksa dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang 

berhubungan dengan transaksi keuangan. 

(6) Menginput penggajihan. 

13. R & D departement (Sample) 

(1) Membuat dan menggambar Diagram CAP. 

(2) Membuat rambut sample. 

(3) Membuat rekapan penerimaan PO.  

 

4.1.4 Karakteristik Responden 

Untuk mendapatkan gambaran mengenai karyawan yang menjadi objek 

penelitian ini, maka di bawah ini akan diuraikan pengelompokan responden 

berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dan lama bekerja. 

Berikut ini adalah tabel mengenai pengelompokkan responden berdasarkan 

beberapa kriteria pengelompokkan : 
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1. Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.1  

Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

  

Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

Laki-Laki 9 26% 

Perempuan 26 74% 

Jumlah 35 100% 

Sumber : Data primer yang telah diolah  

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat dilihat dari 35 responden yang 

ada terdiri dari 9 orang yang berjenis kelamin laki-laki dan 26 orang 

yang berjenis kelamin perempuan. Dapat disimpulkan, responden 

terbanyak adalah yang berjenis kelamin perempuan.  

2. Berdasarkan Usia 

Tabel 4.2  

Profil Responden Berdasarkan Usia 

 

Usia Jumlah Persentase (%) 

20 - 25 th 18 51% 

26 - 30 th 9 26% 

31 - 35 th 2 6% 

36 - 40 th 5 14% 

> 40 th 1 3% 

Jumlah 35 100% 

Sumber : Data primer yang telah diolah   

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat dilihat bahwa dari 35 

responden yang ada yang berusia 20-25 tahun lebih mendominasi 

di PT Utama Yurim Indah diikuti dengan responden yang berusia 

antara 26 tahun sampai 30 tahun.   
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3. Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Tabel 4.3  

Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

 

Pendidikan 

Terakhir 
Jumlah Persentase (%) 

SD - - 

SMP 17 49% 

SMA 13 37% 

DIPLOMA 4 11% 

S1 1 3% 

Jumlah 35 100% 

Sumber : Data primer yang telah diolah  

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat dilihat dari 35 

responden yang ada di dapat persentase terbanyak dan didominasi 

oleh responden yang berpendidikan terakhir SMP sebanyak 17 

orang dengan persentase 49%.  

4. Berdasarkan Lama Bekerja 

Tabel 4.4  

Profil Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

 

Lama 

Bekerja 
Jumlah Persentase (%) 

<1 th 3 23% 

1 - 5 th 21 57% 

6 - 10 th 9 17% 

11 - 15 th 2 3% 

>16 th - - 

Jumlah 35 100% 

Sumber : Data primer yang telah diolah   
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Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dapat dilihat dari 35 

responden yang ada terdapat responden terbanyak dengan jumlah 

21 orang dan persentase 57% adalah yang telah bekerja antara 1 

sampai 5 tahun. 

 

4.1.5 Fasilitas Yang Dimiliki 

Fasilitas kantor bisa diartikan sebagai sarana pendukung dalam 

aktivitas perusahaan berbentuk fisik, dan digunakan dalam kegiatan normal 

perusahaan, memiliki jangka waktu kegunaan yang relatif permanen, dan 

memberikan mamfaat untuk masa yang akan datang. 

Fasilitas yang dimiliki oleh PT Utama Yurim Indah diantaranya: 

a. Mess. 

b. Ruang Hanggar (Bea Cukai). 

c. Tempat parkir. 

d. Mobil Operasional. 

e. Mushola. 

f. Telephone. 

g. Perabotan kantor (Meja, Kursi, Lemari, Filling cabinet, dsb). 

h. Peralatan / Perlengkapan kantor (Kertas, Amplop, Penggaris, Stepler, 

Gunting, dsb). 

i. Mesin-mesin kantor (Komputer, Printer).  

j. Mesin-mesin Produksi (mesin jahit, oven, dsb). 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pelaksanaan Variabel X ( Stres kerja karyawan di PT Utama 

Yurim Indah) 

Pengukuran Stres dilakukan dengan 5 (Lima) item pertanyaan. 

Hasil penelitian tanggapan karyawan PT. Utama Yurim Indah sehubungan 

dengan Stres kerja diperoleh total nilai sebesar 677, dengan kriteria sangat 

baik.  

Dalam membuat tabel kriteria stres kerja, peneliti menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

   
           

 
 

      

 
 

   

 
    

Tabel 4.5 

Kriteria Stres Kerja 

Nilai Kriteria 

147 – 174 Sangat Baik 

119 – 146 Baik 

91 – 118 Cukup Baik 

63 – 90 Tidak Baik 

35 – 62 Sangat Tidak Baik 

Sumber : Kategori Nilai, Diolah 

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang 

disebarkan kepada 35 responden di perusahaan PT. Utama Yurim Indah, 

diperoleh hasil yang dapat dilihat pada analisis sebagai berikut : 

 



62 
 

 
 

1. Saya menerima tugas dari orang yang lebih senior yang saling 

bertentangan secara prinsip.  

Tanggapan responden mengenai Saya menerima tugas dari orang yang 

lebih senior yang saling bertentangan secara prinsip adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.6 

Hasil Jawaban Mengenai Saya menerima tugas dari orang yang 

lebih senior yang saling bertentangan secara prinsip 

 

 

 

 

 

 

S

S

u

mber : Data primer yang telah diolah 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan kurang setuju sebanyak 19 orang (54%), tidak setuju sebanyak 

14 orang (40%), sangat tidak setuju sebanyak 2 orang (6%) dengan total 

skor 123. Hal ini menunjukkan bahwa banyak responden yang kurang 

setuju dengan Saya menerima tugas dari orang yang lebih senior yang 

saling bertentangan secara prinsip. 

 

Keterangan  Bobot 

Jumlah 

Responden 

Skor Persentase 

Sangat Setuju 1 0 0 0% 

Setuju 2 0 0 0% 

Kurang Setuju 3 19 57 54% 

Tidak setuju 4 14 56 40% 

Sangat Tidak Setuju 5 2 10 6% 

Jumlah  35 123 100% 
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2. Beban kerja yang berlebihan membuat saya sering tidak hadir 

(absen) ke kantor. 

Tanggapan responden mengenai beban kerja karyawan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Jawaban Mengenai Beban kerja membuat karyawan sering 

tidak hadir 

 

Keterangan  Bobot 

Jumlah 

Responden 

Skor Persentase 

Sangat Setuju 1 0 0 0% 

Setuju 2 0 0 0% 

Kurang Setuju 3 8 24 23% 

Tidak setuju 4 15 60 43% 

Sangat Tidak Setuju 5 12 60 34% 

Jumlah  35 144 100% 

Sumber : Data primer yang telah diolah  

 Berdasarkan tabel 4.7 diatas, diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan kurang setuju sebanyak 8 orang (23%), tidak setuju 

sebanyak 15 orang (43%), sangat tidak setuju sebanyak 12 orang (34%) 

dengan total skor 144. Hal ini menunjukkan bahwa banyak responden 

yang tidak setuju mengenai bahwa Beban kerja membuat karyawan 

sering tidak hadir. 
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3. Tuntutan pekerjaan saya untuk bekerja dengan cepat sering 

mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja. 

Tanggapan responden mengenai Tuntutan pekerjaan untuk bekerja 

dengan cepat sering mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.8 

Hasil Jawaban Mengenai Tuntutan pekerjaan untuk bekerja 

dengan cepat sering mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja 

Keterangan  Bobot 

Jumlah 

Responden 

Skor Persentase 

Sangat Setuju 1 0 0 0% 

Setuju 2 0 0 0% 

Kurang Setuju 3 4 12 11% 

Tidak setuju 4 16 64 46% 

Sangat Tidak Setuju 5 15 75 43% 

Jumlah  35 151 100% 

Sumber : Data primer yang telah diolah  

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan kurang setuju sebanyak 4 orang (11%), tidak setuju 

sebanyak 16 orang (46%), dan sangat tidak setuju sebanyak 15 orang 

(43%) dengan total skor 151. Hal ini menunjukkan banyak responden 

tidak setuju tentang tuntutan pekerjaan untuk bekerja dengan cepat sering 

mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja. 
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4. Saya puas dengan sistem promosi yang ada di perusahaan. 

Tanggapan mengenai Saya puas dengan sistem promosi yang ada di 

perusahaan adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.9 

Hasil Jawaban Mengenai  Saya puas dengan sistem promosi yang ada 

di perusahaan. 

Keterangan  Bobot Jumlah Responden Skor Persentase 

Sangat Setuju 1 0 0 0% 

Setuju 2 0 0 0% 

Kurang Setuju 3 16 48 46% 

Tidak setuju 4 14 56 40% 

Sangat Tidak Setuju 5 5 25 14% 

Jumlah  35 129 100% 

Sumber : Data primer yang telah diolah  

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan kurang setuju sebanyak 16 orang (46%), tidak setuju 

sebanyak 14 orang (56%), sangat tidak setuju sebanyak 5 orang (14%). 

Hal ini menunjukkan bahwa banyak karyawan yang kurang setuju dengan 

pernyataan Saya puas dengan sistem promosi yang ada di perusahaan. 
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5. Sikap pemimpin dan tekanan kerja menjadikan iklim dalam 

perusahaan relative tidak kondusif. 

Tanggapan responden mengenai sikap pemimpin dan tekanan kerja 

menjadikan iklim dalam perusahaan relative tidak kondusif adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.10 

Hasil Jawaban Mengenai sikap pemimpin dan tekanan kerja 

karyawan 

Keterangan  Bobot 

Jumlah 

Responden 

Skor Persentase 

Sangat Setuju 1 0 0 0% 

Setuju 2 0 0 0% 

Kurang Setuju 3 13 39 37% 

Tidak setuju 4 19 76 54% 

Sangat Tidak Setuju 5 3 15 9% 

Jumlah  35 130 100% 

              Sumber : Data primer yang telah diolah  

  Berdasarkan tabel 4.10 diatas, diperoleh tanggapan responden 

yang menyatakan kurang setuju sebanyak 13 orang (37%), tidak setuju 

sebanyak 19 orang (54%), dan sangat tidak setuju sebanyak 3 orang 

(9%)  dengan total skor 130.  Hal ini menunjukkan bahwa banyak 

karyawan yang menyatakan tidak setuju dan ada juga responden kurang 
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setuju sikap pemimpin dan tekanan kerja menjadikan iklim perusahaan 

relative tidak kondusif. 

 

Jarak Interval dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

     
                   

 
   

         

 
   

   

 
       

Tabel 4.11  

Kriteria Rekapitulasi Stres Kerja 

Nilai Kriteria 

630 – 749 Sangat Baik 

510 – 629 Baik 

390 – 509 Cukup Baik 

270 -389 Tidak Baik 

150 – 269 Sangat Tidak Baik 

Sumber : Kategori Nilai, Diolah 

Berdasarkan pada penilaian indikator-indikator pada tabel-tabel 

distribusi frekuensi stres kerja, dapat diketahui bahwa nilai tanggapan 

responden terhadap stres kerja pada PT. Utama Yurim Indah adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.12  

Rekapitulasi Stres Kerja 

 

No Pertanyaan 
Target 

Skor 

Skor 

Tercapai 
Kriteria 

1 

Saya menerima tugas dari 

orang yang lebih senior yang 

saling bertentangan secara 

prinsip. 

175 123 Baik 

2 

Beban kerja yang berlebihan 

membuat saya sering tidak 

hadir (absen) ke kantor. 

175 144 
Sangat 

Baik 

3 

Tuntutan pekerjaan untuk 

bekerja dengan cepat sering 

mengakibatkan terjadinya 

kecelakaan kerja. 

175 151 
Sangat 

Baik 

4 

Saya puas dengan sistem 

promosi yang ada di 

perusahaan. 

175 129 Baik 

5 

sikap pemimpin dan tekanan 

kerja menjadikan iklim dalam 

perusahaan relative tidak 

kondusif. 

175 130 Baik 

Total 677 
 

Sumber : Data primer yang telah diolah  

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, stres kerja pada PT Utama Yurim 

Indah mendapat total skor 677 dengan kategori sangat baik. Hal ini 

menunjukkan kesadaran akan stres kerja yang terjadi di perusahaan banyak 

dialami oleh para karyawan, diantaranya sering mendapatkan tekanan 

dalam bekerja, sering berselisih paham dengan karyawan lainnya, pernah 

mendapatkan masalah dengan anggota tim yang lain, menemukan adanya 

rasa ketidakpercayaan antar karyawan, menemukan banyaknya perbedaan 

pendapat demi mencapai tujuan, tidak semua karyawan menerima metode 

kerja baru untuk menyelesaikan pekerjaannya, tidak menghiraukan 

penilaian kerja orang lain terhadap diri sendiri. Hal-hal tersebut bisa 



69 
 

 
 

memicu akan terjadinya stres kerja di dalam perusahaan tanpa mereka 

sadari akan akibat yang terjadi. 

 

4.2.2  Pelaksanaan Variabel Y (Prestasi kerja karyawan di PT 

Utama Yurim Indah) 

Pengukuran Prestasi karyawan dilakukan dengan 7 (Tujuh) item 

pertanyaan. Hasil penelitian tanggapan karyawan PT. Utama Yurim Indah  

sehubungan dengan prestasi karyawan diperoleh total nilai sebesar 634, 

dengan kriteria baik.  

Dalam membuat tabel kriteria prestasi karyawan, peneliti menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

    

   
           

 
 

      

 
 

   

 
    

Tabel 4.13 

Kriteria Prestasi Kerja Karyawan 

Nilai  Kriteria 

147 – 174 Sangat Baik 

119 – 146 Baik 

91- 118 Cukup Baik 

63 – 90 Tidak Baik 

35 – 62 Sangat Tidak Baik 

Sumber : Kategori Nilai, Diolah  



70 
 

 
 

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang 

disebarkan kepada 35 responden di perusahaan PT Utama Yurim Indah, 

diperoleh hasil yang dapat dilihat pada analisis sebagai berikut : 

1. Saya mampu bekerja sama dengan rekan kerja  

Tanggapan responden mengenai saya mampu bekerja sama dengan 

rekan kerja adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.14  

Hasil Jawaban Mengenai mampu bekerja sama dengan rekan kerja 

 

Keterangan Bobot 

Jumlah 

Responden 

Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 27 135 77% 

Setuju 4 8 32 23% 

Kurang Setuju 3 0 0 0% 

Tidak setuju 2 0 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 35 167 100% 

Sumber : Data primer yang telah diolah  

Berdasarkan tabel 4.14 diatas, diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 27 orang (77%), setuju sebanyak 8 

orang (23%). Hal ini menunjukkan bahwa responden mampu bekerja 

sama dengan rekan kerja.  

2. Saya selalu mengutamakan kejujuran dalam melaksanakan 

pekerjaan yang diberikan oleh atasan. 
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  Tanggapan responden mengenai saya selalu mengutamakan kejujuran 

dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh atasan adalah sebagai 

berikut :  

Tabel 4.15 

Hasil Jawaban Mengenai saya selalu mengutamakan kejujuran dalam 

melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh atasan 

 

Keterangan Bobot 

Jumlah 

Responden 

Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 23 115 66% 

Setuju 4 12 48 34% 

Kurang Setuju 3 0 0 0% 

Tidak setuju 2 0 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 35 163 100% 

Sumber : Data primer yang telah diolah  

Berdasarkan tabel 4.15 diatas, diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 23 orang (66%), setuju sebanyak 12 

orang (34%). Hal ini menunjukkan bahwa responden menyadari 

mengutamakan kejujuran dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan 

oleh atasan. 

3. Saya akan memberikan kemampuan yang terbaik dalam melakukan 

setiap pekerjaan. 

Tanggapan responden mengenai saya akan memberikan kemampuan yang 

terbaik dalam melakukan setiap pekerjaan adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.16  

Hasil Jawaban Mengenai  saya akan memberikan kemampuan yang 

terbaik dalam melakukan setiap pekerjaan 

 

Keterangan Bobot 

Jumlah 

Responden 

Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 13 65 37% 

Setuju 4 20 80 57% 

Kurang Setuju 3 2 6 6% 

Tidak setuju 2 0 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 35 151 100% 

Sumber : Data primer yang telah diolah  

 

Berdasarkan tabel 4.16 diatas, diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 13 orang (37%), setuju sebanyak 20 

orang (57%), kurang setuju sebanyak 2 orang (6%). Hal ini menunjukkan 

bahwa responden mampu bekerja dengan  kemampuan yang terbaik dalam 

melakukan setiap pekerjaan. 

4. Saya bekerja sesuai dengan aturan yang ditetapkan perusahaan. 

Tanggapan responden mengenai saya bekerja sesuai dengan aturan yang di 

tetapkan perusahaan adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.17  

Hasil Jawaban Mengenai saya mampu bekerja dengan aturan yang 

ditetapkan perusahaan 

 

Keterangan Bobot 

Jumlah 

Responden 

Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 13 65 37% 

Setuju 4 19 76 54% 

Kurang Setuju 3 3 9 9% 

Tidak setuju 2 0 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 35 150 100% 

Sumber : Data primer yang telah diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.17 diatas, diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 13 orang (37%), setuju sebanyak 19 

orang (54%), kurang setuju sebanyak 3 orang (9%). Hal ini menunjukkan 

bahwa responden mampu menyelesaikan tugas sesuai dengan jumlah yang 

di targetkan dan tepat waktu dan ada juga responden yang kurang setuju. 

5. Saya semangat menyelesaikan pekerjaan tanpa menunggu perintah 

atasan. 

Tanggapan responden mengenai Saya semangat menyelesaikan pekerjaan 

tanpa menunggu perintah atasan adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.18 

Hasil Jawaban Mengenai Saya semangat menyelesaikan pekerjaan 

tanpa menunggu perintah atasan 

 

Keterangan Bobot 

Jumlah 

Responden 

Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 24 120 69% 

Setuju 4 9 36 26% 

Kurang Setuju 3 2 6 6% 

Tidak setuju 2 0 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 35 162 100% 

  Sumber : Data primer yang telah diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.18 diatas, diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 24 orang (69%), setuju sebanyak 9 

orang (26%), kurang setuju sebanyak 2 orang (6%). Hal ini menunjukkan 

bahwa responden sangat setuju dengan tanggapan mengenai Saya 

semangat menyelesaikan pekerjaan tanpa menunggu perintah atasan. 

6. Saya mampu bekerja sama dengan atasan. 

Tanggapan responden mengenai saya mampu bekerja sama dengan atasan 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.19 

Hasil Jawaban Mengenai saya mampu bekerja sama dengan atasan. 

Keterangan Bobot 

Jumlah 

Responden 

Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 7 35 20% 

Setuju 4 25 100 71% 

Kurang Setuju 3 3 9 9% 

Tidak setuju 2 0 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 35 144 100% 

Sumber : Data primer yang telah diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.19 diatas, diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 7 orang (20%), setuju sebanyak 25 

orang (71%), kurang setuju sebanyak 3 orang (9%). Hal ini menunjukkan 

bahwa responden mampu bekerja sama dengan atasan. 

ang setuju dengan pencapaian saya mampu melebihi target. 

7. Pencapaian kerja saya mampu melebihi target. 

Tanggapan responden mengenai pencapaian kerja saya mampu melebihi 

target adalah sebagai berikut : 

 

 

 



76 
 

 
 

Tabel 4.20 

 Hasil Jawaban Mengenai pencapaian kerja saya mampu melebihi target. 

 

Keterangan Bobot 

Jumlah 

Responden 

Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 1 5 3% 

Setuju 4 10 40 29% 

Kurang Setuju 3 24 72 69% 

Tidak setuju 2 0 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 35 117 100% 

  Sumber : Data primer yang telah diolah 

Berdasarkan tabel 4.20 diatas, diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 1 orang (3%), setuju sebanyak 10 

orang (29%), kurang setuju sebanyak 24 orang (69%). Hal ini 

menunjukkan bahwa responden kurang setuju dengan tanggapan mengenai 

pencapaian kerja saya mampu melebihi target dan ada juga yJarak Interval 

dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

     
                   

 
   

          

 
   

   

 
       

Tabel 4.21  

Kriteria Rekapitulasi Prestasi Kerja Karyawan 

Nilai Kriteria 

1.029 – 1.224 Sangat Baik 

833– 1.028 Baik 

637 – 832 Cukup Baik 

441 – 636 Tidak Baik 

245- 440 Sangat Tidak Baik 

Sumber : Kategori Nilai, Diolah  
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Berdasarkan pada penilaian indikator-indikator pada tabel-tabel 

distribusi frekuensi kinerja karyawan, dapat diketahui bahwa nilai 

tanggapan responden terhadap prestasi kerja karyawan pada PT. Utama 

Yurim Indah adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.22  

Rekapitulasi Prestasi Kerja Karyawan 

 

No Pertanyaan 
Target 

Skor 

Skor 

Tercapai 
Kriteria 

1 

Dalam bekerja, saya mampu 

bekerja sama dengan rekan 

kerja, sehingga memudahkan 

saya dalam melaksanakan 

tugas. 

175 167 
Sangat 

Baik 

2 

Saya selalu mengutamakan 

kejujuran dalam 

melaksanakan pekerjaan 

yang diberikan oleh atasan. 

175 163 
Sangat 

Baik 

3 

saya akan memberikan 

kemampuan yang terbaik 

dalam melakukan setiap 

pekerjaan. 

175 151 
Sangat 

Baik 

4 

Saya bekerja sesuai dengan 

aturan yang ditetapkan 

perusahaan. 

175 150 
Sangat 

Baik 

5 
Saya mampu bekerja sama 

dengan atasan. 
175 144 Baik 

6 
Pencapaian kerja saya 

mampu melebihi targer. 
175 117 

Cukup 

Baik 

7 
Ketelitian akan mengurangi 

kesalahan dalam bekerja. 
175 162 

Sangat 

Baik 

Total 1.054 
 

Sumber : Data primer yang telah diolah  

Berdasarkan tabel 4.22 diatas, prestasi kerja karyawan pada PT. 

Utama Yurim Indah mendapat total skor 1.054 dengan kategori sangat 

baik. Artinya, kualitas yang dimiliki karyawan dalam bekerja sesuai 
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dengan harapan perusahaan, target yang sering di capai oleh karyawan 

sesuai dengan target yang telah ditentukan, target yang ditentukan oleh 

perusahaan sesuai dengan ketentuan hari kerja, karyawan mempunyai rasa 

tanggung jawab terhadap pekerjaannya dan mengutamakan kejujuran 

dalam hal pekerjaan, karyawan mampu bekerja sesuai dengan aturan yang 

di tetapkan oleh perusahaan dan karyawan juga bisa bekerjasama dengan 

atasan dan karyawan teliti dalam bekerja. 

 

4.2.3 Analisis Data 

4.2.3.1 Uji Validitas 

Semua item kuesioner yang digunakan untuk mengukur Variabel X 

(Konflik Kerja) dan Variabel Y (Prestasi Kerja Karyawan) akan diuji 

validitasnya. Dengan rtabel sebesar 0,3, maka apabila data perhitungan SPSS 

Statistics 25 koefisien korelasi (r) diketahui bahwa seluruh korelasi item 

lebih besar dari rtabel maka instrumen dinyatakan valid. 

 

Tabel 4.23  

Uji Validitas Variabel X (Stres Kerja) 

 

No. Butir 

Pertanyaan 
r hitung r kritik Kriteria 

P1 0,650 0,3 Valid 

P2 0,687 0,3 Valid 

P3 0,544 0,3 Valid 

P4 0,543 0,3 Valid 

P5 0,451 0,3 Valid 

Sumber : Data olahan SPSS 25  
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Tabel 4.24  

Uji Validitas Variabel Y (Prestasi Kerja) 

 

No. Butir 

Pertanyaan 

r hitung r kritik Kriteria 

P1 0,561 0,3 Valid 

P2 0,392 0,3 Valid 

P3 0,527 0,3 Valid 

P4 0,701 0,3 Valid 

P5 0,547 0,3 Valid 

P6 0,319 0,3 Valid 

P7 0,814 0,3 Valid 

Sumber : Data olahan SPSS 25  

Hasil pada tabel 4.23 dan tabel 4.24 di atas menunjukkan bahwa 

nilai korelasi setiap pertanyaan dengan total skor yang diperoleh lebih 

besar dari 0,3 sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap butir pertanyaan 

yang digunakan adalah valid dan dapat digunakan dalam analisis data 

selanjutnya. 

 

4.2.3.2 Uji Reliabilitas 

Dalam pengujian reliabilitas menggunakan SPSS Statistics 25, 

langkah yang diproses sama dengan langkah pengujian validitas. Karena 

output keduanya bersamaan muncul. Reliabilitas suatu variabel dikatakan 

baik jika memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0,600. Berikut ini adalah hasil 

uji reliabilitas dengan menggunakan program SPSS Statistics 25 :  



80 
 

 
 

 

Tabel 4.25  

Uji Reliabilitas Variabel X (Stres Kerja) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

,713 6 

Sumber : Data olahan SPSS 25  

 

Tabel 4.26  

Uji Reliabilitas Variabel Y (Prestasi Kerja Karyawan) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

,721 8 

Sumber : Data olahan SPSS 25  

Hail output SPSS Statistics 25, pada tabel 4.25 dan tabel 4.26 

diatas menunjukkan bahwa Cronbach’s Alpha untuk variabel X sebesar 

0,713>0,600 dan untuk variabel Y 0,721>0,600. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pertanyaan yang merupakan dimensi variabel Stres 

Kerja dan Prestasi Kerja Karyawan adalah Reliabel.  

 

4.2.3.3 Uji Koefisien Korelasi 

Uji koefisien korelasi digunakan untuk mengukur tingkat hubungan 

antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Nilai R berkisar antara 0 

sampai 1, semakin mendekati 1 berarti hubungannya semakin kuat, 

sebaliknya semakin mendekati 0 maka hubungannya semakin lemah. Untuk 

mengukur kuat atau lemahnya hubungan antara variabel stres kerja dan 
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variabel prestasi kerja karyawan, digunakan rumus formula pearson dalam 

SPSS Statistic 25. 

Tabel 4.27  

Uji Koefisien Korelasi 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,318
a
 ,101 ,074 2,00454 

a. Predictors: (Constant), X (Stres Kerja) 

Sumber : Data olahan SPSS 25  

Berdasarkan tabel 4.27 diatas, nilai koefisien korelasi yang 

diperoleh sebesar 0,318. Menunjukkan bahwa keeratan hubungan 

langsung antara stres kerja terhadap prestasi karyawan adalah kuat.  

 

4.2.3.4 Uji Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk menyatakan besar 

kecilnya sumbangan / kontribusi variabel independen (konflik kerja) 

terhadap variabel dependen (kinerja karyawan).  

Tabel 4.28  

Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,318
a
 ,101 ,074 2,00454 

a. Predictors: (Constant), X (Stres Kerja) 

Sumber : Data olahan SPSS 25  
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Berdasarkan tabel 4.28 diatas, nilai koefisien determinasi yang 

diperoleh sebesar 0,101. Maka koefisien determinasinya sebagai berikut : 

KD = (R
2
) X 100% 

       = 0,101 X 100% 

       = 10,1 % 

Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh stres kerja terhadap prestasi kerja 

karyawan di PT. Utama Yurim Indah sebesar 10,1%. Selebihnya yaitu 

89,9% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk ke 

dalam penelitian ini.  

 

4.2.3.5 Uji Regresi Linear Sederhana 

Uji regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh 

hubungan secara linear antara variabel yang satu dengan yang lainnya. 

Hasil uji regresi linear sederhana dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 4.29  

Uji Regresi Linear Sederhana 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 36,778 3,472  10,592 ,000 

X -,345 ,179 -,318 -1,928 ,062 

a. Dependent Variable: Y (Prestasi Karyawan) 

Sumber : Data olahan SPSS 25  
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Berdasarkan tabel 4.29 diatas, pada kolom B terdapat nilai constant 

untuk variabel stres kerja adalah -,345 sedangkan untuk variabel prestasi 

karyawan adalah sebesar 36,778 sehingga persamaan regresinya dapat 

dijelaskan sebagai berikut :  

Y = 36,778 -,345 X 

1. Konstanta (a) adalah sebesar 36,778 dengan nilai signifikan sebesar 

0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai α    ,  . Bisa diartikan jika 

stres kerja atau nilai X = 0 dianggap konstan, maka nilai prestasi kerja 

karyawan sebesar 36,778.  

2. Niali koefisien regresi stres kerja sebesar -,345 menyatakan bahwa 

setiap penambahan (1) stres kerja maka tingkat prestasi kerja karyawan 

akan bertambah sebesar -,345.   

3. Dengan tingkat signifikan 0,000 maka koefisien regresi mempunyai 

hubungan yang signifikan antara stres kerja terhadap prestasi kerja 

karyawan. 

4.  

4.2.4 Uji Hipotesis 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel stres kerja (X) 

berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja karyawan (Y). Dengan nilai 

alpha  α   % pada tingkat kepercayaan 9 % dengan kriteria sebagai berikut:  

1. Jika thitung > ttabel maka hipotesis diterima. 

2. Jika thitung > ttabel maka hipotesis ditolak.  
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Tabel 4.30 

 Uji t  

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 36,778 3,472  10,592 ,000 

X -,345 ,179 -,318 -1,928 ,062 

a. Dependent Variable: Y (prestasi Karyawan) 

Sumber : Data olahan SPSS 25  

Berdasarkan tabel 4.30 diatas, dapat dilihat hasil pengujian hipotesis 

yang menunjukkan bahwa stres kerja (X) berpengaruh signifikan terhadap 

prestasi karyawan (Y) yang ditunjukkan nilai thitung > ttabel (-1,928 > 10,592) 

dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Maka pada tingkat kekeliruan 5% ada 

alasan kuat untuk menolak (Ho) dan menerima hipotesis penelitian (Hα). 

yang artinya secara parsial stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap prestasi karyawan pada PT. Utama Yurim Indah. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1.1 Sejarah Perusahaan 

PT.  UTAMA YURIM INDAH mulai beroperasi pada 2007 dengan 

spesialisasi dalam Rambut Palsu (WIG) khusus Perempuan dan fokus pasar 

ekspornya ke Amerika Serikat. walaupun masih terbilang baru, namun para 

pendiri kami adalah orang-orang yang memiliki pengalaman di bidang industri 

rambut palsu (Wig). Pada permulaan berdirinya PT.UTAMA YURIM INDAH 

memiliki tantangan untuk bersaing dengan pesaing lainnya di dunia industri 

rambut palsu, untuk itu, kami selalu fokus pada qualitas yang terbaik yang 

mengandalkan bahan baku dan material yang memiliki qualitas terbaik.  

Saat ini, PT Utama Yurim Indah memperoduksi sekitar 6.000 ribu wig atau 

rambut palsu per bulan. Adapun bahan bakunya, 80 persen diimpor dari korea dan 

yang 20 persen lagi berasal dari Indonesia, Kepastian akan qualitas yang terbaik 

didukung oleh design terbaik, perawatan mesin dan peralatan secara berkala, 

perlatihan sumber daya manusia yang berkesinambungan. Sudah menjadi target 

kami untuk memberikan KEPUASAN BAGI SEMUA PEMBELI. 
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4.1.1.2 Visi dan Misi 

“NEW START” 

Smart Change 

1. Back to fundamental principles 

(kembali lagi ke prinsip-prinsip dasar) 

2. Think like beginners and observe SOP 

( Berpikir seperti pemula dan bekerja sesuai cara kerja yang ada)  

3. Do not get out of work standards 

( Jangan keluar dari standar kerja ) 

5R 

Ringkas 

( Pilah dan pisahkan barang yang tidak perlu)  

Rapi 

( Lakukan penataan di tempat kerja ) 

Resik 

( Jaga kebersihan di tempat kerja ) 

Rawat 

( Pelihara kondisi ringkas rapi resik di tempat kerja ) 

Rajin 

( Biasakan Ringkas rapi resik di tempat kerja ) 
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4.1.1.3 Legalitas Perusahaan 

1. Legalitas Perusahaan 

a. Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120213182016 

b. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) No : 31/10-10/PB/VIII/2007 

c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : No. 10.09.13200558 

2. Perpajakan 

a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.651.836.5-409.000 

b. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No : PEM-

0189/WPJ.09/KP. 1003/2007 

 

4.1.1.4 Identitas Perusahaan 

Nama Perusahaan : PT. Utama Yurim Indah  

Alamat Kantor : Kampung Karang Mulya, RT 01/ RW 01, Desa 

Cibodas   Bungursari Purwakarta  

Telp   : (0264) 7002423 

E-mail  : ptyurim@gmail.com 

Lokasi Kawasan Berikat : Kampung Karang Mulya, RT 01/ RW 01, Desa 

Cibodas   Bungursari Purwakarta  

Nama Pemilik : Shim Hyun Joo 

Luas Lokasi  : 10.390 M,  
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4.1.2 Aspek Kegiatan Usaha 

Perusahaan PT. Utama Yurim Indah adalah bentuk perusahaan yang 

bergerak pada penjualan Rambut Palsu (WIG) Jenis pengerjaannya sebagai 

berikut : 

1. Produksi Bagian Jongmo 

Pembuatan rambut mulai dari jongmo nyaitu di potong sesuain gambar di diagram 

lalu di sisir sampai fiber tersebut benar benar tidak menyatu atau biar kelihatan 

rambut asli dan setiap potongan itu ada beberapa ukuran sesuai ada di diagram 

jadi masing masing potongan itu berbeda beda. 

  

Photo 4.1 

2. Produksi Bagian Cap 

Proses pembuatan kepala dari mono. 

  

Photo 4.2 

3. Produksi Bagian Ht 
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Proses rajut, penggabungan rambut sama cap. 

 

Photo 4.3 

4. Produksi Bagian Setband 

Proses mengkeriting rambut dengan memutarkan ke pipa pipa. 

 

Photo 4.4 

 

5. Produksi Bagian Weft 

Proses menjahit  

 

Photo 4.5 
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6. Produksi Bagian Postband 

Proses jahit Cap. 

 

Photo 4.6 

 

7. Produksi Bagian wangsong 

Proses wangsong untuk meng style rambut yang sudah jadi. 

 

  

 

 

Photo 4.7 

8. Produksi Bagian Packing 

Proses packing adalah finishing dari semua bagian dan siap untuk di ekport. 

 

Photo 4.8 
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4.1.2.1 Produk-Produk Perusahaan 

1. Wig Perempuan. 

 

 

4.1.3 Struktur Organisasi 

4.1.3.1 Gambar Struktur Organisasi 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Struktur Organisasi 
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4.1.3.2 Uraian Pekerjaan  

1. President Director 

(1) Memimpin roda perusahaan 

(2) Menyusun strategi dan visi 

(3) Menjalin hubungan kerjasama dengan buyer 

(4) Menetapkaun kebijakan-kebijakan perusahaan 

(5) Melakukan hubungan dengan pihak luar baik swasta maupun 

pemerintahan yang bertujuan untuk kelancaran perusahaan. 

2. Director 

(1) Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan 

kepala bagian (manager), 

(2) Dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan, mulai bidang 

administrasi, kepegawaian hingga pengadaan barang. 

(3) Menyetujui anggaran tahunan perusahaan 

(4) Meningkatkan performance perusahaan. 

(5) Menetapkan dan merumuskan strategi bisnis perusahaan. 

(6) Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan. 

3. Production Manager 

(1) Melakukan perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi 

(2) Menentukan standar kontrol kualitas 

(3) Mengawasi proses produksi 

(4) Mengorganisir perbaikan dan pemeliharaan rutin peralatan 

produksi 
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(5) Memastikan anggaran biaya produksi efektif 

(6) Menyusun skala waktu untuk pekerjaan 

4. Purcahasing 

(1) Menyusun pesanan pembelian dan daftar permintaan untuk 

memesan bahan, barang, dan persediaan. 

(2) Mengirim hal yang telah disusun pada poin satu kepada supplier. 

(3) Berhubungan dengan suplier dalam jangka waktu harian. 

(4) Memeriksa pengiriman yang datang. 

(5) Melacak status pesanan. 

(6) Memastikan setiap faktur telah dikirim untuk pembayaran. 

5. Soyo 

(1) Membuat diagram (pemakaian barang untuk produksi). 

(2) Membuat pesanan barang ( Import ). 

(3) Mengontrol pengeluaran pemakaian barang.. 

(4) Menjaga ketersediaan stok material bahan baku. 

6. Ppic 

(1) Bertanggung jawab dalam hal membuat jadwal produksi. 

(2) Menjaga ketersediaan stok material bahan baku. 

(3) Membuat schedule eksport. 

(4) Membuat laporan harian, dan bulanan pada hasil perencanaan 

produksi. 

(5) Aktif berkomunikasi dengan semua pihak sehingga diperoleh data 

yang akurat atau up to date. 
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7. Hrd manager 

(1) Merencanakan dan mengkordinasikan tenaga kerja perusahaan. 

(2) Menjadi penghubung antara manajemen dengan karyawannya. 

(3) Memberi masukan pada manager mengenai kebijakan 

perusahaan. 

(4) Mengawasi proses perekrutan, wawancara kerja, seleksi, dan 

penempatan karyawan baru. 

(5) Menangani isu-isu ketenagakerjaan. 

8. General Affair 

(1) Mengelola pengadaan barang atau fasilitas operasional 

perusahaan. 

(2) Membuat anggaran perusahaan. 

(3) Menjalin komunikasi dengan seluruh divisi di perusahaan. 

9. Exim manager 

(1) Menyusun perencanaan eksport sesuai permintaan pasar luar 

negeri. 

(2) Memonitoring dalam mengevaluasi jalannya pengiriman barang 

untuk eksport serta memastikan customer telah menerima 

barangnya tepat waktu. 

(3) Berkoordinasi dengan instansi terkait yang di butuhkan untuk 

kepentingan eksport seperti bea cukai, asuransi, jasa 

pengangkutan dan lainnya. 
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(4) Menjalankan tugas-tugas terkait lainnya dalam upaya pencapaian 

target audit. 

(5) Menentukan perkiraan biaya eksport dan penentuan pengguna 

jasa pengiriman. 

(6) Membuat laporan eksport per minggu. 

10. Staff exim 

(1) Mengurus surat perizinan ke bea cukai. 

(2) Membuat dan mengurus dokumen dan surat jalan pengiriman 

subkon dan pemasukan barang.  

(3) Membuat dok import eksport. 

(4) Membuat invoice terkait subkon, jasa pengiriman eksport. 

(5) Menginput inventory, pemasukan barang dan pengeluaran barang. 

11. Acct manager 

(1) Mempersiapkan laporan bulanan dan tahunan. 

(2) Mempersiapkan daily budget. 

(3) Melakukan validasi transaksi keuangan dan pajak. 

(4) Mengaplikasikan peraturan perpajakan dan keuangan pada 

perusahaan. 

(5) Memantau sistem akuntansi dan perpajakan perusahaan secara 

internal. 

(6) Mengelola dan memperoses data data keuangan dan pajak 

perusahaan menjadi sebuah laporan. 

(7) Memahami prosedur pelaporan ojk (Perusahaan Finansial) 
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12. Acct staff 

(1) Membuat pembukuan keuangan kantor. 

(2) Melakukan posting jurnal operasional. 

(3) Membuat laporan keuangan. 

(4) Menginput data jurnal akuntansi ke dalam sistem yang dimiliki 

perusahaan. 

(5) Memeriksa dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang 

berhubungan dengan transaksi keuangan. 

(6) Menginput penggajihan. 

13. R & D departement (Sample) 

(1) Membuat dan menggambar Diagram CAP. 

(2) Membuat rambut sample. 

(3) Membuat rekapan penerimaan PO.  

 

4.1.4 Karakteristik Responden 

Untuk mendapatkan gambaran mengenai karyawan yang menjadi objek 

penelitian ini, maka di bawah ini akan diuraikan pengelompokan responden 

berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dan lama bekerja. 

Berikut ini adalah tabel mengenai pengelompokkan responden berdasarkan 

beberapa kriteria pengelompokkan : 
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1. Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.1  

Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

  

Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

Laki-Laki 9 26% 

Perempuan 26 74% 

Jumlah 35 100% 

Sumber : Data primer yang telah diolah  

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat dilihat dari 35 responden yang 

ada terdiri dari 9 orang yang berjenis kelamin laki-laki dan 26 orang 

yang berjenis kelamin perempuan. Dapat disimpulkan, responden 

terbanyak adalah yang berjenis kelamin perempuan.  

2. Berdasarkan Usia 

Tabel 4.2  

Profil Responden Berdasarkan Usia 

 

Usia Jumlah Persentase (%) 

20 - 25 th 18 51% 

26 - 30 th 9 26% 

31 - 35 th 2 6% 

36 - 40 th 5 14% 

> 40 th 1 3% 

Jumlah 35 100% 

Sumber : Data primer yang telah diolah   

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat dilihat bahwa dari 35 

responden yang ada yang berusia 20-25 tahun lebih mendominasi 

di PT Utama Yurim Indah diikuti dengan responden yang berusia 

antara 26 tahun sampai 30 tahun.   
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3. Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Tabel 4.3  

Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

 

Pendidikan 

Terakhir 
Jumlah Persentase (%) 

SD - - 

SMP 17 49% 

SMA 13 37% 

DIPLOMA 4 11% 

S1 1 3% 

Jumlah 35 100% 

Sumber : Data primer yang telah diolah  

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat dilihat dari 35 

responden yang ada di dapat persentase terbanyak dan didominasi 

oleh responden yang berpendidikan terakhir SMP sebanyak 17 

orang dengan persentase 49%.  

4. Berdasarkan Lama Bekerja 

Tabel 4.4  

Profil Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

 

Lama 

Bekerja 
Jumlah Persentase (%) 

<1 th 3 23% 

1 - 5 th 21 57% 

6 - 10 th 9 17% 

11 - 15 th 2 3% 

>16 th - - 

Jumlah 35 100% 

Sumber : Data primer yang telah diolah   
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Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dapat dilihat dari 35 

responden yang ada terdapat responden terbanyak dengan jumlah 

21 orang dan persentase 57% adalah yang telah bekerja antara 1 

sampai 5 tahun. 

 

4.1.5 Fasilitas Yang Dimiliki 

Fasilitas kantor bisa diartikan sebagai sarana pendukung dalam 

aktivitas perusahaan berbentuk fisik, dan digunakan dalam kegiatan normal 

perusahaan, memiliki jangka waktu kegunaan yang relatif permanen, dan 

memberikan mamfaat untuk masa yang akan datang. 

Fasilitas yang dimiliki oleh PT Utama Yurim Indah diantaranya: 

a. Mess. 

b. Ruang Hanggar (Bea Cukai). 

c. Tempat parkir. 

d. Mobil Operasional. 

e. Mushola. 

f. Telephone. 

g. Perabotan kantor (Meja, Kursi, Lemari, Filling cabinet, dsb). 

h. Peralatan / Perlengkapan kantor (Kertas, Amplop, Penggaris, Stepler, 

Gunting, dsb). 

i. Mesin-mesin kantor (Komputer, Printer).  

j. Mesin-mesin Produksi (mesin jahit, oven, dsb). 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pelaksanaan Variabel X ( Stres kerja karyawan di PT Utama 

Yurim Indah) 

Pengukuran Stres dilakukan dengan 5 (Lima) item pertanyaan. 

Hasil penelitian tanggapan karyawan PT. Utama Yurim Indah sehubungan 

dengan Stres kerja diperoleh total nilai sebesar 677, dengan kriteria sangat 

baik.  

Dalam membuat tabel kriteria stres kerja, peneliti menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

   
           

 
 

      

 
 

   

 
    

Tabel 4.5 

Kriteria Stres Kerja 

Nilai Kriteria 

147 – 174 Sangat Baik 

119 – 146 Baik 

91 – 118 Cukup Baik 

63 – 90 Tidak Baik 

35 – 62 Sangat Tidak Baik 

Sumber : Kategori Nilai, Diolah 

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang 

disebarkan kepada 35 responden di perusahaan PT. Utama Yurim Indah, 

diperoleh hasil yang dapat dilihat pada analisis sebagai berikut : 
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1. Saya menerima tugas dari orang yang lebih senior yang saling 

bertentangan secara prinsip.  

Tanggapan responden mengenai Saya menerima tugas dari orang yang 

lebih senior yang saling bertentangan secara prinsip adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.6 

Hasil Jawaban Mengenai Saya menerima tugas dari orang yang 

lebih senior yang saling bertentangan secara prinsip 

 

 

 

 

 

 

S

S

u

mber : Data primer yang telah diolah 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan kurang setuju sebanyak 19 orang (54%), tidak setuju sebanyak 

14 orang (40%), sangat tidak setuju sebanyak 2 orang (6%) dengan total 

skor 123. Hal ini menunjukkan bahwa banyak responden yang kurang 

setuju dengan Saya menerima tugas dari orang yang lebih senior yang 

saling bertentangan secara prinsip. 

 

Keterangan  Bobot 

Jumlah 

Responden 

Skor Persentase 

Sangat Setuju 1 0 0 0% 

Setuju 2 0 0 0% 

Kurang Setuju 3 19 57 54% 

Tidak setuju 4 14 56 40% 

Sangat Tidak Setuju 5 2 10 6% 

Jumlah  35 123 100% 
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2. Beban kerja yang berlebihan membuat saya sering tidak hadir 

(absen) ke kantor. 

Tanggapan responden mengenai beban kerja karyawan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Jawaban Mengenai Beban kerja membuat karyawan sering 

tidak hadir 

 

Keterangan  Bobot 

Jumlah 

Responden 

Skor Persentase 

Sangat Setuju 1 0 0 0% 

Setuju 2 0 0 0% 

Kurang Setuju 3 8 24 23% 

Tidak setuju 4 15 60 43% 

Sangat Tidak Setuju 5 12 60 34% 

Jumlah  35 144 100% 

Sumber : Data primer yang telah diolah  

 Berdasarkan tabel 4.7 diatas, diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan kurang setuju sebanyak 8 orang (23%), tidak setuju 

sebanyak 15 orang (43%), sangat tidak setuju sebanyak 12 orang (34%) 

dengan total skor 144. Hal ini menunjukkan bahwa banyak responden 

yang tidak setuju mengenai bahwa Beban kerja membuat karyawan 

sering tidak hadir. 
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3. Tuntutan pekerjaan saya untuk bekerja dengan cepat sering 

mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja. 

Tanggapan responden mengenai Tuntutan pekerjaan untuk bekerja 

dengan cepat sering mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.8 

Hasil Jawaban Mengenai Tuntutan pekerjaan untuk bekerja 

dengan cepat sering mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja 

Keterangan  Bobot 

Jumlah 

Responden 

Skor Persentase 

Sangat Setuju 1 0 0 0% 

Setuju 2 0 0 0% 

Kurang Setuju 3 4 12 11% 

Tidak setuju 4 16 64 46% 

Sangat Tidak Setuju 5 15 75 43% 

Jumlah  35 151 100% 

Sumber : Data primer yang telah diolah  

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan kurang setuju sebanyak 4 orang (11%), tidak setuju 

sebanyak 16 orang (46%), dan sangat tidak setuju sebanyak 15 orang 

(43%) dengan total skor 151. Hal ini menunjukkan banyak responden 

tidak setuju tentang tuntutan pekerjaan untuk bekerja dengan cepat sering 

mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja. 
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4. Saya puas dengan sistem promosi yang ada di perusahaan. 

Tanggapan mengenai Saya puas dengan sistem promosi yang ada di 

perusahaan adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.9 

Hasil Jawaban Mengenai  Saya puas dengan sistem promosi yang ada 

di perusahaan. 

Keterangan  Bobot Jumlah Responden Skor Persentase 

Sangat Setuju 1 0 0 0% 

Setuju 2 0 0 0% 

Kurang Setuju 3 16 48 46% 

Tidak setuju 4 14 56 40% 

Sangat Tidak Setuju 5 5 25 14% 

Jumlah  35 129 100% 

Sumber : Data primer yang telah diolah  

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan kurang setuju sebanyak 16 orang (46%), tidak setuju 

sebanyak 14 orang (56%), sangat tidak setuju sebanyak 5 orang (14%). 

Hal ini menunjukkan bahwa banyak karyawan yang kurang setuju dengan 

pernyataan Saya puas dengan sistem promosi yang ada di perusahaan. 
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5. Sikap pemimpin dan tekanan kerja menjadikan iklim dalam 

perusahaan relative tidak kondusif. 

Tanggapan responden mengenai sikap pemimpin dan tekanan kerja 

menjadikan iklim dalam perusahaan relative tidak kondusif adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.10 

Hasil Jawaban Mengenai sikap pemimpin dan tekanan kerja 

karyawan 

Keterangan  Bobot 

Jumlah 

Responden 

Skor Persentase 

Sangat Setuju 1 0 0 0% 

Setuju 2 0 0 0% 

Kurang Setuju 3 13 39 37% 

Tidak setuju 4 19 76 54% 

Sangat Tidak Setuju 5 3 15 9% 

Jumlah  35 130 100% 

              Sumber : Data primer yang telah diolah  

  Berdasarkan tabel 4.10 diatas, diperoleh tanggapan responden 

yang menyatakan kurang setuju sebanyak 13 orang (37%), tidak setuju 

sebanyak 19 orang (54%), dan sangat tidak setuju sebanyak 3 orang 

(9%)  dengan total skor 130.  Hal ini menunjukkan bahwa banyak 

karyawan yang menyatakan tidak setuju dan ada juga responden kurang 
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setuju sikap pemimpin dan tekanan kerja menjadikan iklim perusahaan 

relative tidak kondusif. 

 

Jarak Interval dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

     
                   

 
   

         

 
   

   

 
       

Tabel 4.11  

Kriteria Rekapitulasi Stres Kerja 

Nilai Kriteria 

630 – 749 Sangat Baik 

510 – 629 Baik 

390 – 509 Cukup Baik 

270 -389 Tidak Baik 

150 – 269 Sangat Tidak Baik 

Sumber : Kategori Nilai, Diolah 

Berdasarkan pada penilaian indikator-indikator pada tabel-tabel 

distribusi frekuensi stres kerja, dapat diketahui bahwa nilai tanggapan 

responden terhadap stres kerja pada PT. Utama Yurim Indah adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.12  

Rekapitulasi Stres Kerja 

 

No Pertanyaan 
Target 

Skor 

Skor 

Tercapai 
Kriteria 

1 

Saya menerima tugas dari 

orang yang lebih senior yang 

saling bertentangan secara 

prinsip. 

175 123 Baik 

2 

Beban kerja yang berlebihan 

membuat saya sering tidak 

hadir (absen) ke kantor. 

175 144 
Sangat 

Baik 

3 

Tuntutan pekerjaan untuk 

bekerja dengan cepat sering 

mengakibatkan terjadinya 

kecelakaan kerja. 

175 151 
Sangat 

Baik 

4 

Saya puas dengan sistem 

promosi yang ada di 

perusahaan. 

175 129 Baik 

5 

sikap pemimpin dan tekanan 

kerja menjadikan iklim dalam 

perusahaan relative tidak 

kondusif. 

175 130 Baik 

Total 677 
 

Sumber : Data primer yang telah diolah  

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, stres kerja pada PT Utama Yurim 

Indah mendapat total skor 677 dengan kategori sangat baik. Hal ini 

menunjukkan kesadaran akan stres kerja yang terjadi di perusahaan banyak 

dialami oleh para karyawan, diantaranya sering mendapatkan tekanan 

dalam bekerja, sering berselisih paham dengan karyawan lainnya, pernah 

mendapatkan masalah dengan anggota tim yang lain, menemukan adanya 

rasa ketidakpercayaan antar karyawan, menemukan banyaknya perbedaan 

pendapat demi mencapai tujuan, tidak semua karyawan menerima metode 

kerja baru untuk menyelesaikan pekerjaannya, tidak menghiraukan 

penilaian kerja orang lain terhadap diri sendiri. Hal-hal tersebut bisa 
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memicu akan terjadinya stres kerja di dalam perusahaan tanpa mereka 

sadari akan akibat yang terjadi. 

 

4.2.2  Pelaksanaan Variabel Y (Prestasi kerja karyawan di PT 

Utama Yurim Indah) 

Pengukuran Prestasi karyawan dilakukan dengan 7 (Tujuh) item 

pertanyaan. Hasil penelitian tanggapan karyawan PT. Utama Yurim Indah  

sehubungan dengan prestasi karyawan diperoleh total nilai sebesar 634, 

dengan kriteria baik.  

Dalam membuat tabel kriteria prestasi karyawan, peneliti menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

    

   
           

 
 

      

 
 

   

 
    

Tabel 4.13 

Kriteria Prestasi Kerja Karyawan 

Nilai  Kriteria 

147 – 174 Sangat Baik 

119 – 146 Baik 

91- 118 Cukup Baik 

63 – 90 Tidak Baik 

35 – 62 Sangat Tidak Baik 

Sumber : Kategori Nilai, Diolah  
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Berdasarkan data-data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang 

disebarkan kepada 35 responden di perusahaan PT Utama Yurim Indah, 

diperoleh hasil yang dapat dilihat pada analisis sebagai berikut : 

1. Saya mampu bekerja sama dengan rekan kerja  

Tanggapan responden mengenai saya mampu bekerja sama dengan 

rekan kerja adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.14  

Hasil Jawaban Mengenai mampu bekerja sama dengan rekan kerja 

 

Keterangan Bobot 

Jumlah 

Responden 

Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 27 135 77% 

Setuju 4 8 32 23% 

Kurang Setuju 3 0 0 0% 

Tidak setuju 2 0 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 35 167 100% 

Sumber : Data primer yang telah diolah  

Berdasarkan tabel 4.14 diatas, diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 27 orang (77%), setuju sebanyak 8 

orang (23%). Hal ini menunjukkan bahwa responden mampu bekerja 

sama dengan rekan kerja.  

2. Saya selalu mengutamakan kejujuran dalam melaksanakan 

pekerjaan yang diberikan oleh atasan. 
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  Tanggapan responden mengenai saya selalu mengutamakan kejujuran 

dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh atasan adalah sebagai 

berikut :  

Tabel 4.15 

Hasil Jawaban Mengenai saya selalu mengutamakan kejujuran dalam 

melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh atasan 

 

Keterangan Bobot 

Jumlah 

Responden 

Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 23 115 66% 

Setuju 4 12 48 34% 

Kurang Setuju 3 0 0 0% 

Tidak setuju 2 0 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 35 163 100% 

Sumber : Data primer yang telah diolah  

Berdasarkan tabel 4.15 diatas, diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 23 orang (66%), setuju sebanyak 12 

orang (34%). Hal ini menunjukkan bahwa responden menyadari 

mengutamakan kejujuran dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan 

oleh atasan. 

3. Saya akan memberikan kemampuan yang terbaik dalam melakukan 

setiap pekerjaan. 

Tanggapan responden mengenai saya akan memberikan kemampuan yang 

terbaik dalam melakukan setiap pekerjaan adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.16  

Hasil Jawaban Mengenai  saya akan memberikan kemampuan yang 

terbaik dalam melakukan setiap pekerjaan 

 

Keterangan Bobot 

Jumlah 

Responden 

Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 13 65 37% 

Setuju 4 20 80 57% 

Kurang Setuju 3 2 6 6% 

Tidak setuju 2 0 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 35 151 100% 

Sumber : Data primer yang telah diolah  

 

Berdasarkan tabel 4.16 diatas, diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 13 orang (37%), setuju sebanyak 20 

orang (57%), kurang setuju sebanyak 2 orang (6%). Hal ini menunjukkan 

bahwa responden mampu bekerja dengan  kemampuan yang terbaik dalam 

melakukan setiap pekerjaan. 

4. Saya bekerja sesuai dengan aturan yang ditetapkan perusahaan. 

Tanggapan responden mengenai saya bekerja sesuai dengan aturan yang di 

tetapkan perusahaan adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.17  

Hasil Jawaban Mengenai saya mampu bekerja dengan aturan yang 

ditetapkan perusahaan 

 

Keterangan Bobot 

Jumlah 

Responden 

Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 13 65 37% 

Setuju 4 19 76 54% 

Kurang Setuju 3 3 9 9% 

Tidak setuju 2 0 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 35 150 100% 

Sumber : Data primer yang telah diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.17 diatas, diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 13 orang (37%), setuju sebanyak 19 

orang (54%), kurang setuju sebanyak 3 orang (9%). Hal ini menunjukkan 

bahwa responden mampu menyelesaikan tugas sesuai dengan jumlah yang 

di targetkan dan tepat waktu dan ada juga responden yang kurang setuju. 

5. Saya semangat menyelesaikan pekerjaan tanpa menunggu perintah 

atasan. 

Tanggapan responden mengenai Saya semangat menyelesaikan pekerjaan 

tanpa menunggu perintah atasan adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.18 

Hasil Jawaban Mengenai Saya semangat menyelesaikan pekerjaan 

tanpa menunggu perintah atasan 

 

Keterangan Bobot 

Jumlah 

Responden 

Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 24 120 69% 

Setuju 4 9 36 26% 

Kurang Setuju 3 2 6 6% 

Tidak setuju 2 0 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 35 162 100% 

  Sumber : Data primer yang telah diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.18 diatas, diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 24 orang (69%), setuju sebanyak 9 

orang (26%), kurang setuju sebanyak 2 orang (6%). Hal ini menunjukkan 

bahwa responden sangat setuju dengan tanggapan mengenai Saya 

semangat menyelesaikan pekerjaan tanpa menunggu perintah atasan. 

6. Saya mampu bekerja sama dengan atasan. 

Tanggapan responden mengenai saya mampu bekerja sama dengan atasan 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.19 

Hasil Jawaban Mengenai saya mampu bekerja sama dengan atasan. 

Keterangan Bobot 

Jumlah 

Responden 

Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 7 35 20% 

Setuju 4 25 100 71% 

Kurang Setuju 3 3 9 9% 

Tidak setuju 2 0 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 35 144 100% 

Sumber : Data primer yang telah diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.19 diatas, diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 7 orang (20%), setuju sebanyak 25 

orang (71%), kurang setuju sebanyak 3 orang (9%). Hal ini menunjukkan 

bahwa responden mampu bekerja sama dengan atasan. 

ang setuju dengan pencapaian saya mampu melebihi target. 

7. Pencapaian kerja saya mampu melebihi target. 

Tanggapan responden mengenai pencapaian kerja saya mampu melebihi 

target adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.20 

 Hasil Jawaban Mengenai pencapaian kerja saya mampu melebihi target. 

 

Keterangan Bobot 

Jumlah 

Responden 

Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 1 5 3% 

Setuju 4 10 40 29% 

Kurang Setuju 3 24 72 69% 

Tidak setuju 2 0 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 35 117 100% 

  Sumber : Data primer yang telah diolah 

Berdasarkan tabel 4.20 diatas, diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 1 orang (3%), setuju sebanyak 10 

orang (29%), kurang setuju sebanyak 24 orang (69%). Hal ini 

menunjukkan bahwa responden kurang setuju dengan tanggapan mengenai 

pencapaian kerja saya mampu melebihi target dan ada juga yJarak Interval 

dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

     
                   

 
   

          

 
   

   

 
       

Tabel 4.21  

Kriteria Rekapitulasi Prestasi Kerja Karyawan 

Nilai Kriteria 

1.029 – 1.224 Sangat Baik 

833– 1.028 Baik 

637 – 832 Cukup Baik 

441 – 636 Tidak Baik 

245- 440 Sangat Tidak Baik 

Sumber : Kategori Nilai, Diolah  
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Berdasarkan pada penilaian indikator-indikator pada tabel-tabel 

distribusi frekuensi kinerja karyawan, dapat diketahui bahwa nilai 

tanggapan responden terhadap prestasi kerja karyawan pada PT. Utama 

Yurim Indah adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.22  

Rekapitulasi Prestasi Kerja Karyawan 

 

No Pertanyaan 
Target 

Skor 

Skor 

Tercapai 
Kriteria 

1 

Dalam bekerja, saya mampu 

bekerja sama dengan rekan 

kerja, sehingga memudahkan 

saya dalam melaksanakan 

tugas. 

175 167 
Sangat 

Baik 

2 

Saya selalu mengutamakan 

kejujuran dalam 

melaksanakan pekerjaan 

yang diberikan oleh atasan. 

175 163 
Sangat 

Baik 

3 

saya akan memberikan 

kemampuan yang terbaik 

dalam melakukan setiap 

pekerjaan. 

175 151 
Sangat 

Baik 

4 

Saya bekerja sesuai dengan 

aturan yang ditetapkan 

perusahaan. 

175 150 
Sangat 

Baik 

5 
Saya mampu bekerja sama 

dengan atasan. 
175 144 Baik 

6 
Pencapaian kerja saya 

mampu melebihi targer. 
175 117 

Cukup 

Baik 

7 
Ketelitian akan mengurangi 

kesalahan dalam bekerja. 
175 162 

Sangat 

Baik 

Total 1.054 
 

Sumber : Data primer yang telah diolah  

Berdasarkan tabel 4.22 diatas, prestasi kerja karyawan pada PT. 

Utama Yurim Indah mendapat total skor 1.054 dengan kategori sangat 

baik. Artinya, kualitas yang dimiliki karyawan dalam bekerja sesuai 
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dengan harapan perusahaan, target yang sering di capai oleh karyawan 

sesuai dengan target yang telah ditentukan, target yang ditentukan oleh 

perusahaan sesuai dengan ketentuan hari kerja, karyawan mempunyai rasa 

tanggung jawab terhadap pekerjaannya dan mengutamakan kejujuran 

dalam hal pekerjaan, karyawan mampu bekerja sesuai dengan aturan yang 

di tetapkan oleh perusahaan dan karyawan juga bisa bekerjasama dengan 

atasan dan karyawan teliti dalam bekerja. 

 

4.2.3 Analisis Data 

4.2.3.1 Uji Validitas 

Semua item kuesioner yang digunakan untuk mengukur Variabel X 

(Konflik Kerja) dan Variabel Y (Prestasi Kerja Karyawan) akan diuji 

validitasnya. Dengan rtabel sebesar 0,3, maka apabila data perhitungan SPSS 

Statistics 25 koefisien korelasi (r) diketahui bahwa seluruh korelasi item 

lebih besar dari rtabel maka instrumen dinyatakan valid. 

 

Tabel 4.23  

Uji Validitas Variabel X (Stres Kerja) 

 

No. Butir 

Pertanyaan 
r hitung r kritik Kriteria 

P1 0,650 0,3 Valid 

P2 0,687 0,3 Valid 

P3 0,544 0,3 Valid 

P4 0,543 0,3 Valid 

P5 0,451 0,3 Valid 

Sumber : Data olahan SPSS 25  
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Tabel 4.24  

Uji Validitas Variabel Y (Prestasi Kerja) 

 

No. Butir 

Pertanyaan 

r hitung r kritik Kriteria 

P1 0,561 0,3 Valid 

P2 0,392 0,3 Valid 

P3 0,527 0,3 Valid 

P4 0,701 0,3 Valid 

P5 0,547 0,3 Valid 

P6 0,319 0,3 Valid 

P7 0,814 0,3 Valid 

Sumber : Data olahan SPSS 25  

Hasil pada tabel 4.23 dan tabel 4.24 di atas menunjukkan bahwa 

nilai korelasi setiap pertanyaan dengan total skor yang diperoleh lebih 

besar dari 0,3 sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap butir pertanyaan 

yang digunakan adalah valid dan dapat digunakan dalam analisis data 

selanjutnya. 

 

4.2.3.2 Uji Reliabilitas 

Dalam pengujian reliabilitas menggunakan SPSS Statistics 25, 

langkah yang diproses sama dengan langkah pengujian validitas. Karena 

output keduanya bersamaan muncul. Reliabilitas suatu variabel dikatakan 

baik jika memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0,600. Berikut ini adalah hasil 

uji reliabilitas dengan menggunakan program SPSS Statistics 25 :  
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Tabel 4.25  

Uji Reliabilitas Variabel X (Stres Kerja) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

,713 6 

Sumber : Data olahan SPSS 25  

 

Tabel 4.26  

Uji Reliabilitas Variabel Y (Prestasi Kerja Karyawan) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

,721 8 

Sumber : Data olahan SPSS 25  

Hail output SPSS Statistics 25, pada tabel 4.25 dan tabel 4.26 

diatas menunjukkan bahwa Cronbach’s Alpha untuk variabel X sebesar 

0,713>0,600 dan untuk variabel Y 0,721>0,600. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pertanyaan yang merupakan dimensi variabel Stres 

Kerja dan Prestasi Kerja Karyawan adalah Reliabel.  

 

4.2.3.3 Uji Koefisien Korelasi 

Uji koefisien korelasi digunakan untuk mengukur tingkat hubungan 

antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Nilai R berkisar antara 0 

sampai 1, semakin mendekati 1 berarti hubungannya semakin kuat, 

sebaliknya semakin mendekati 0 maka hubungannya semakin lemah. Untuk 

mengukur kuat atau lemahnya hubungan antara variabel stres kerja dan 
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variabel prestasi kerja karyawan, digunakan rumus formula pearson dalam 

SPSS Statistic 25. 

Tabel 4.27  

Uji Koefisien Korelasi 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,318
a
 ,101 ,074 2,00454 

a. Predictors: (Constant), X (Stres Kerja) 

Sumber : Data olahan SPSS 25  

Berdasarkan tabel 4.27 diatas, nilai koefisien korelasi yang 

diperoleh sebesar 0,318. Menunjukkan bahwa keeratan hubungan 

langsung antara stres kerja terhadap prestasi karyawan adalah kuat.  

 

4.2.3.4 Uji Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk menyatakan besar 

kecilnya sumbangan / kontribusi variabel independen (konflik kerja) 

terhadap variabel dependen (kinerja karyawan).  

Tabel 4.28  

Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,318
a
 ,101 ,074 2,00454 

a. Predictors: (Constant), X (Stres Kerja) 

Sumber : Data olahan SPSS 25  

 



82 
 

 
 

Berdasarkan tabel 4.28 diatas, nilai koefisien determinasi yang 

diperoleh sebesar 0,101. Maka koefisien determinasinya sebagai berikut : 

KD = (R
2
) X 100% 

       = 0,101 X 100% 

       = 10,1 % 

Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh stres kerja terhadap prestasi kerja 

karyawan di PT. Utama Yurim Indah sebesar 10,1%. Selebihnya yaitu 

89,9% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk ke 

dalam penelitian ini.  

 

4.2.3.5 Uji Regresi Linear Sederhana 

Uji regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh 

hubungan secara linear antara variabel yang satu dengan yang lainnya. 

Hasil uji regresi linear sederhana dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 4.29  

Uji Regresi Linear Sederhana 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 36,778 3,472  10,592 ,000 

X -,345 ,179 -,318 -1,928 ,062 

a. Dependent Variable: Y (Prestasi Karyawan) 

Sumber : Data olahan SPSS 25  
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Berdasarkan tabel 4.29 diatas, pada kolom B terdapat nilai constant 

untuk variabel stres kerja adalah -,345 sedangkan untuk variabel prestasi 

karyawan adalah sebesar 36,778 sehingga persamaan regresinya dapat 

dijelaskan sebagai berikut :  

Y = 36,778 -,345 X 

1. Konstanta (a) adalah sebesar 36,778 dengan nilai signifikan sebesar 

0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai α    ,  . Bisa diartikan jika 

stres kerja atau nilai X = 0 dianggap konstan, maka nilai prestasi kerja 

karyawan sebesar 36,778.  

2. Niali koefisien regresi stres kerja sebesar -,345 menyatakan bahwa 

setiap penambahan (1) stres kerja maka tingkat prestasi kerja karyawan 

akan bertambah sebesar -,345.   

3. Dengan tingkat signifikan 0,000 maka koefisien regresi mempunyai 

hubungan yang signifikan antara stres kerja terhadap prestasi kerja 

karyawan. 

4.  

4.2.4 Uji Hipotesis 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel stres kerja (X) 

berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja karyawan (Y). Dengan nilai 

alpha  α   % pada tingkat kepercayaan 9 % dengan kriteria sebagai berikut:  

1. Jika thitung > ttabel maka hipotesis diterima. 

2. Jika thitung > ttabel maka hipotesis ditolak.  
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Tabel 4.30 

 Uji t  

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 36,778 3,472  10,592 ,000 

X -,345 ,179 -,318 -1,928 ,062 

a. Dependent Variable: Y (prestasi Karyawan) 

Sumber : Data olahan SPSS 25  

Berdasarkan tabel 4.30 diatas, dapat dilihat hasil pengujian hipotesis 

yang menunjukkan bahwa stres kerja (X) berpengaruh signifikan terhadap 

prestasi karyawan (Y) yang ditunjukkan nilai thitung > ttabel (-1,928 > 10,592) 

dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Maka pada tingkat kekeliruan 5% ada 

alasan kuat untuk menolak (Ho) dan menerima hipotesis penelitian (Hα). 

yang artinya secara parsial stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap prestasi karyawan pada PT. Utama Yurim Indah. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang telah diolah mengenai 

Hubungan Stres kerja karyawan dengan prestasi kerja karyawan di PT. Utama 

Yurim Indah dapat disimpulkan bahwa : 

1. Berdasarkan hasil jawaban dari responden sebanyak 35 orang yang menjawab 

5 pertanyaan mengenai Stres kerja di PT Utama Yurim Indah dengan skor 

tercapai 677 dikategorikan sangat baik. 

2. Berdasarkan hasil jawaban dari responden sebanyak 35 orang yang menjawab 

7 pertanyaan mengenai Prestasi di PT Utama Yurim Indah dengan skor 

tercapai 1054 dikategorikan sangat baik. 

3. Stres Kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Prestasi Kerja 

Karyawan pada perusahaan PT Utama Yurim Indah. Dengan kata lain 

semakin banyak stres kerja yang dialami maka akan semakin banyak pula 

penurunan Prestasi karyawan di perusahaan. Berdasarkan hasil analisis data 

dan hipotesis yang dilakukan, seperti analisis regresi linear sederhana yang 

menunjukkan stres kerja (X) memiliki pengaruh yang negatif terhadap 

prestasi karyawan (Y), hasil dari uji t menunjukkan thitung lebih besar dari ttabel 

sehingga hipotesis bisa diterima.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan 

beberapa saran sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan PT Utama Yurim Indah. Akan leih baik jika pimpinan lebih 

tegas terhadap karyawannya akan SOP perusahaan yang berlaku.  

2. Bagi karyawan PT Utama Yurim Indah, sebaiknya saling memahami karakter 

satu sama lain, supaya tercipta lingkungan kerja yang nyaman. Jangan terfokus 

pada masalah yang sedang terjadi di kantor, tingkatkan kualitas bekerja, 

bersainglah secara sehat. 

3. Bagi peneliti. Janganlah terlalu fokus pada perhitungan waktu yang tepat untuk 

melakukan penelitian, akan tetapi buatlah peluang tersebut sendiri agar tercapai 

maksud yang diiinginkan dan dengan segera teratasi masalah-masalah yang 

sterjadi. Jangan menunggu waktu, tetapi buatlah waktu tersebut. 
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