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ABSTRAK 

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh Lingkungan Kerja 

terhadap Stress Kerja pada PT Jesi Jason Surya Makmur. Penelitian  ini  termasuk  

penelitian  asosiatif  kausal  dengan  menggunakan pendekatan  kuantitatif, Sampel  

dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  populasi karyawan PT. Jesi Jason Surya 

Makmur sebanyak 475 orang.  

Pengumpulan  data  menggunakan  kuesioner  sedangkan  analisis  data  

dilakukan dengan  menggunakan  analisis  regresi  berganda.  Data  dikumpulkan  

dengan kuesioner  yang  telah diuji validitas  (CFA) dan  reliabilitasnya  (Cronbach 

Alpha). Analisis regresi linier berganda digunakan untuk uji hipotesis penelitian ini. 

Berdasarkan Hasil pengujian SPSS diatas menunjukkan variabel 

Lingkungan Kerja  (X) terhadap Sress Kerja  (Y) dengan menggunakan batas 

signifikansi (α) = 0,05, diperoleh nilai t hitung = 3820 dengan tingkat signifikansi 

0,000 yaitu < 0,05 (batas signifikansi). Hal ini berarti variabel Lingkungan Kerja 

(X) berpengaruh secara signifikan Stress Kerja (Y) 

Kata Kunci: Lingkungan Kerja, Stress Kerja 



 

 

ABSTRACT 

 This study aims to determine the effect of the Work Environment on Work 

Stress at PT Jesi Jason Surya Makmur. This research is causal associative research 

using a quantitative approach. The sample in this study is the entire population of 

employees of PT. Jesi Jason Surya Makmur as many as 475 people. Data collection 

using a questionnaire while data analysis was performed using multiple regression 

analysis.  

 Data were collected using a questionnaire that had been tested for validity 

(CFA) and reliability (Cronbach Alpha). Multiple linear regression analysis was 

used to test the hypothesis of this study. 

 Based on the SPSS test results above shows the Work Environment 

variable (X) against Work Sress (Y) by using the significance limit (α) = 0.05, 

obtained t value = 3820 with a significance level of 0.000 that is <0.05 (significance 

limit). This means that the Work Environment (X) variable significantly influences 

Work Stress (Y) 

 

Key Word: work’s environment, work’s stress, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen yang 

memfokuskan pada unsur manusia. Mengelola manusia agar menjadi tenaga yang 

berkualitas adalah tugas manajemen sumber daya manusia. Meskipun faktor lain 

yang dibutuhkan telah terpenuhi namun tanpa peran manusia, sebuah organisasi 

tetap tidak akan berjalan. Hal ini dikarenakan manusia merupakan faktor penggerak 

organisasi. Demi tercapainya tujuan organisasi, sebuah organisasi diharapkan 

mampu memberikan arahan yang positif bagi karyawannya.  

Sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan manajemen dalam 

mencapai tujuan perusahaan, perusahaan akan tetap berjalan apabila sumber daya 

manusianya berjalan dengan efektif. Dengan kata lain, karyawan adalah suatu aset 

yang sangat penting bagi perusahaan, dalam melakukan tugasnya karyawan 

memerlukan lingkungan kerja yang nyaman, dan juga fasilitas yang mendukung 

pekerjaannya. 

Sesuai dengan Keputusan Mentri Kesehatan No. 261/MENKES/SK/II/1998 

Tentang: Persyaratan  Kesehatan Lingkungan  Kerja bahwa  lingkungan  kerja  

perkantoran  meliputi  semua  ruangan, halaman  dan  area  sekelilingnya  yang  

merupakan  bagian  atau  yang  berhubungan dengan  tempat  kerja  untuk  kegiatan  

perkantoran.  Persyaratan  kesehatan  lingkungan kerja  dalam  keputusan  ini  
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diberlakukan  baik  terhadap  kantor  yang  berdiri  sendiri maupun yang 

berkelompok.  Dari  pendapat  para  ahli  dapat  disimpulkan  bahwa  lingkungan  

kerja  adalah segala  sesuatu  yang  ada  disekitar  karyawan  pada  saat  bekerja  

baik  berupa  fisik maupun nonfisik yang dapat mempengaruhi karyawan  saat 

bekerja.  Jika  lingkungan kerja  yang  kondusif maka  karyawan  bisa  aman,  

nyaman  dan  jika  lingkungan  kerja tidak mendukung maka karyawan tidak bisa 

aman dan nyaman. 

Memperhatikan lingkungan kerja adalah salah satu upaya untuk 

meningkatkan kinerja karyawan. Menurut Nitisemito dalam Nuraini (2013:97) 

mengemukakan lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar 

karyawan dan dapat mempengaruhi dalam menjalankan tugas yang diembankan 

kepadanya misalnya dengan adanya air conditioner (AC), penerangan yang 

memadai dan sebagainya. 

Secara umum lingkungan kerja itu sendiri terbagi menjadi dua bagian yaitu 

lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik. Menurut Sedarmayanti 

(2009: 21) lingkungan kerja fisik adalah semua hal yang terdapat disekitar tempat 

seseorang bekerja, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat 

mempengaruhi dalam melaksanakan pekerjaanya, sedangkan  lingkungan kerja non 

fisik menurut Sedarmayanti (2009: 31) adalah semua hal yang terjadi dalam 

perusahaan yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan 

maupun hubungan sesama rekan kerja, serta hubungan dengan bawahan. 
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Menurut Mangkunegara (2009:157) stress kerja adalah perasaan yang dialami 

karyawan dalam menghadapi pekerjaannya yang menimbulkan rasa tertekan . Stress 

kerja ini tampak dari tanda-tanda antara lain emosi tidak stabil, perasaan tidak tenang, 

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

gugup dan tekanan darah meningkat. Menurut Anorga (2009:108) stress kerja adalah 

suatu bentuk tanggapan seseorang, baik fisik maupun mental terhadap suatu perubahan 

di lingkungannya yang dirasa menganggu dan mengakibatkan dirinya terancam, stress 

dapat berdampak negatif terhadap keadaan psikologis dan biologis karyawan.  

Menurut para ahli, stress kerja dapat disebabkan oleh masalah yang ada dalam 

perusahaan. Salah satunya adalah konflik pribadi antar kelompok atau bisa juga 

berbagai bentuk perubahan dalam perusahaan tersebut. 

Berkaitan dengan pentingnya masalah lingkungan kerja dan stress kerja, maka 

peneliti menemukan  objek penelitian pada PT Jesi Jason Surya Makmur yang 

merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang Textile sebagai perusahaan 

yang berskala besar dan tuntutan kinerja karyawan yang terlalu tinggi untuk mencapai 

target dan sasaran perusahaan. Karyawan dituntut untuk bekerja secara maksimal untuk 

mencapai tujuan yang di inginkan sebagaimana target perusahaan yang telah di 

tentukan. 

Maka langkah-langkah untuk mengurangi stress kerja sangat diperlukan, 

dengan melihat lingkungan kerja pada PT Jesi Jason Surya Makmur dari hasil observasi 

yang dilakukan wawancara dengan Admin Produksi Ibu Cahya target produksi telah 
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ditentukan oleh owner dari PT JJSM sebagaimana yang telah ditentukan target 

produksi, target dalam spinning 1 yaitu 46 bale, spinning 2 yaitu 26 bale, spinning 3 

yaitu 72 bale, dan spinning 4 yaitu 94 bale, maka total keseluruh dari spinning 1 sampai 

4 adalah 238 bale per hari, apabila tidak ada kendala target produksi dapat 

dipresentasekan 85% dan apabila terjadi kendala dalam target produksi dapat 

dipresentasekan 75 %, kendala tersebut seperti terjadinya scouring yaitu pembersihan 

mesin, mati listirik, kebakaran karena dapat menghambat menurunnya target produksi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tri bagian Instrumen mengemukakan arti 

spinning yaitu bagian antara gedung di PT JJSM terdapat 4 bagian, spinning 1 dan 2 

adalah proses pembuatan benang dengan bahan baku kapas polyester sedangkan 

spinning 3 dan 4 adalah proses pembuatan benang dengan bahan baku kapas Cotton. 

Sehingga dengan adanya keadaan demikian peneliti berkeinginan untuk meneliti 

mengenai lingkungan kerja terhadap stress kerja yang terdapat di perusahaan tersebut, 

dari uraian di atas maka judul penelitian ini adalah “PENGARUH LINGKUNGAN 

KERJA TERHADAP STRESS KERJA  PADA PT JESI JASON SURYA 

MAKMUR” 
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1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil penelitian dan pra-survey yang telah penulis lakukan di PT 

JJSM, maka masalah dalam penelitian ini diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Standar target perusahaan yang dirasa terlalu tinggi 

2. Adanya kesalahan yang mengakibatkan tidak tepat waktu dalam 

menyelesaikan pekerjaan 

3. Lingkungan kerja yang kurang nyaman 

4. Tekanan kerja yang tinggi memicu stress 

5. Hak karyawan yang tak terpenuhi 

1.2.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan masalah diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

pokok-pokok permasalahan sebagai berikut: 

1. Seberapa besar lingkungan kerja dan stress kerja pada karyawan PT 

JJSM? 

2. Seberapa Besar pengaruh lingkungan kerja dan stress kerja pada 

karyawan PT JJSM? 

1.3 Tujuan Penelitan 

Tujuan penelitian yang dilakukan pada PT JJSM adalah untuk menganalisis : 

1. Lingkungan kerja dan stress kerja pada karyawan PT JJSM? 
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2. Pengaruh lingkungan kerja terhadap stress kerja  pada karyawan PT 

JJSM? 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian yang dilakukan di PT JJSM adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu 

pengetahuan, wawasan, dan pengalaman peneliti ataupun pihak lain 

dalam bidang pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia, khususnya 

mengenai pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja karyawan, 

menjadi bahan acuan bagi perusahaan untuk perbaikan berkepanjangan. 

2. Secara Praktis 

1) Bagi Peneliti, dapat membandingkan, menambah dan 

mengembangkan ilmu manajemen personalia yang telah penulis 

dapatkan di bangku kuliah, khususnya mengenai lingkungan kerja 

dan stress kerja 

2) Bagi Universitas Winaya mukti, dapat digunakan dalam menambah 

pengetahuan sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan dalam 

memecahkan masalah yang serupa. 

3) Bagi Perusahaan, diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 

dan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian yang 

bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Manajemen 

2.1.1 Manajemen 

Manajemen merupakan  suatu  ilmu dan  seni untuk menerapkan  fungsi-fungsi 

perencanaan,  pengorganisasian,  pengarahan,  dan  pengendalian  pada  kegiatan 

kegiatan  sekelompok  manusia  yang  dilengkapi  dengan  sumber  ekonomi  (faktor 

produksi) untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.  

Menurut Hasibuan (2010:1) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses 

pemanfaatan  sumber  daya  manusia  dan  sumber-sumber  lainnya  secara  efektif  dan 

efisien  untuk mencapai  suatu  tujuan  tertentu. Sedangkan menurut Yahya (2011:1), 

manajemen adalah suatu  proses  perencanaan,  pengorganisasian,  pengarahan,  dan 

pengawasan usaha – usaha anggota dan penggubaan sumber daya organisasi  lainnya 

agar  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Dan  kemudian  menurut  Sikula  yang 

dikutip  Hasibuan  (2011:2)  menyatakan  bahwa  “Management  in  general  refers  to 

planning  organiszing  controlling  staffing,  leading, motivating,  communicating,  and 

decession making activities performed by any organization in order to coordinate the 

varied resources  of  the  enterprise so as to bring an afficinet of some  product of 

service”,  (Manajemen  pada  umumnya  dikaitkan  dengan  aktivitas-aktivitas 

perencanaan,  pengorganisasian,  pengendalian,  penempatan,  pengarahan, 
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pemotivasian,  komunikasi,  dan  pengambilan  keputusan  yang  dilakukan  oleh  setiap 

organisasi  dengan  tujuan  untuk  mengkoordinasikan  berbagai  sumber  daya  yang 

dimiliki  oleh  perusahaan  sehingga  akan  dihasilkan  suatu  produk  atau  jasa  secara 

efisien).  

Berdasarkan beberapa definisi diatas, peneliti sampai pada pemahaman bahwa 

manajemen  adalah  sebagai  ilmu  dan  seni  dalam melakukan  tindakan  

perencanaan,pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan pengendalian  secara  

terarah melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya 

dalam mencapai suatu tujuan tertentu. 

2.1.1.1 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut  Edwin  B.  Flippo  (1981)  yang  dikutip  oleh  Suwanto  

dan  Priansa (2011 : 30) fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia meliputi : 

1) Fungsi Manajerial   

1) Perencanaan (Planning)  

Perencanaan  adalah  proses  penentuan  tindakan  untuk  mencapai  tujuan. 

Sebelum  tujuan akhir perusahaan ditentukan,  informasi, khususnya  informasi 

mengenai  kepegawaian  harus  lengkap.  Kelengkapan  informasi  mengenai 

kepegawaian  itu  datangnya  dari manajer  kepegawaian.  Sehubungan  dengan 

perencanaan kepegawaian, manajer kepegawaian harus dapat mengajukan dan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan. 
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2)  Pengorganisasian (Organizing)  

Setelah  diadakan  perencanaan,  tindakan  selanjutnya  adalah  membentuk 

organisasi  untuk melaksanakan  tujuan  yang  telah  ditentukan  untuk  dicapai. 

Proses organisasi  ialah membentuk organisasi, kemudian membaginya dalam 

unit-unit yang sesuai dengan fungsi-fungsi yang telah ditentukan, dan  

dilengkapi dengan karyawan serta ditambah fasilitas-fasilitas tertentu.  

3)   Pengarahan (Directing)  

Sesudah  dilakukan  pengorganisasian,  maka  tahap  selanjutnya  adalah 

mengadakan pengarahan. Pengarahan berarti memberi petunjuk dan mengajak 

para  pegawai  agar  mereka  berkemauan  secara  sadar  untuk  melaksanakan 

pekerjaan  sesuai  dengan  yang  telah  ditentukan  perusahaan.  Pengarahan  ini 

sering  disebut  sebagai  penggerak,  motivasi,  dan  pemberian  perintah.  Jadi  

dalam  pengarahan  ini  adalah  agar  pegawai  bekerja  sukarela  tanpa  merasa 

dirinya  dipaksa  dan  mau  bekerjasama  dengan  pegawai  lainnya  dalam 

perusahaan. 

4)   Pengendalian (Controlling)  

Setelah diadakan perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan maka fungsi 

manajerial  yang  terakhir  adalah  pengendalian.  Pengendalian  berarti melihat, 

mengamati  dan  menilai  tindakan  atau  pekerjaan  pegawai.  Pengendalian 
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membandingkan  hasil  yang  dicapai  pegawai  dengan  hasil  atau  target  yang 

direncanakan.  Kalau  terjadi  penyimpangan  dari  rencana  semula  perlu  

diperbaiki dengan memberi petunjuk-petunjuk kepada pegawai. Dalam hal ini 

dipakai  pengendalian  (controlling)  bukan  pengawasan,  karena  pengawasan 

merupakan bagian dari pengendalian. Pengawasan berarti mengawasi pegawai 

yang  sedang  bekerja,  tetapi  tidak  menilai  apakah  dia  benar  atau  salah 

melakukan  pekerjaan.  Sedangkan  pengendealian  disamping  mengamati 

pegawai, juga turut serta menilai hasil pekerjaan yang dicapai oleh pegawai. 

2)  Fungsi Operatif dan Fungsi Teknis  

1) Pengadaan (Recruitment)  

Fungsi  operasional  manajemen  kepegawaian  yang  pertama  adalah 

memperoleh  jumlah  dan  jenis  pegawai  yang  tepat  untuk  mencapai  tujuan 

organisasi,  fungsi  ini  terutama  berkaitan  dengan  penentuan  kebutuhan 

pegawai dan penarikannya, seleksi dan penempatannya. Penentuan kebutuhan 

pegawai  menyangkut  mutu  dan  jumlah  pegawai.  Sedangkan  seleksi  dan 

penempatan menyangkut masalah memilih dan menarik pegawai, 

pembahasan tentang  formulir-formulir  surat  lamaran,  mengadakan  tes  

psikologis  dan  wawancara, dan lain sebagainya. 
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2) Pengembangan (Development)  

Sesudah  pegawai  diterima,  kemudian  pegawai  perlu  dibina  dan 

dikembangkan.  Pengembangan  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk 

meningkatkan  keterampilan  melalui  latihan  yang  diperlukan  untuk  dapat 

menjalankan  pekerjaannya  dengan  baik.  Kegiatan  ini  dianggap  semakin 

penting  untuk  menyesuaikan  diri  dengan  perkembangan,  dan  semakin 

rumitnya tugas-tugas pekerjaan. 

3) Kompensasi (Compensation)  

Fungsi  kompensasi  sangat  besar  bagi  pegawai.  Kompensasi  adalah  

sebagai pemberian  penghargaan  kepada  pegawai  sesuai  dengan  sumbangan  

mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Kompensasi ini biasanya diterima 

pegawai dalam bentuk uang yang ditambah dengan tunjangan-tunjangan lain. 

4) Pengintegrasian (integration)  

Walaupun  sudah menerima  pegawai,  sudah mengembangkannya,  dan  sudah 

memberi  kompensasi  yang memadai,  perusahaan masih mengalami masalah 

yang  sulit,  yaitu pengintegrasian. Pengintegrasian  adalah penyesuaian  

sikap-sikap,  keinginan  pegawai,  dengan  keinginan  perusahaan  dan  

masyarakat. Dengan  demikian,  para manajer  dan  pimpinan  perusahaan  

perlu memahami perasaan,  tingkah  laku  dan  sikap  para  pegawai  untuk  
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ditimbangkan  dalam rangka pembuatan keputusan berbagai kebijaksanaan 

perusahaan. 

5)  Pemeliharaan (Maintenance)  

Pemeliharaan  berarti  berusaha  untuk mempertahankan  dan meningkatkan 

kondisi  yang  telah  ada.  Apa  yang  sudah  diterima  dan  pernah  dinikmati 

pegawai  hendaknya  tetap  dipertahankan.  Kalau  perusahaan  sudah 

menyediakan  kantin  untuk  melayani  makan  sebaiknya  kantin  ini  tetap 

dipertahankan.  Dampaknya  kepada  pegawai  apabila  tidak  

dapatdipertahankan  adalah  menurunkan  semangat  dan  prestasi  kerjanya, 

pengaruh terhadap perusahaan adalah membawa kerugian.  

6) Kedisiplinan (Discipline)  

Keinginan  dan  kesadaran  untuk  mentaati  peraturan-peraturan  perusahaan 

dan norma-norma sosial.  

7) Pemutusan hubungan kerja (Separation)  

Putusnya hubungan kerja  seseorang dari suatu perusahaan. Pemberhentian ini  

disebabkan  oleh  keinginan  pegawai,  keinginan  perusahaan,  kontrak kerja 

berakhir, pensiun dan sebab-sebab lainnya. 
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2.1.2 Pengertian lingkungan kerja 

Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan sangat penting untuk diperhatikan 

manajemen. Meskipun lingkungan kerja tidak melaksanakan proses produksi dalam 

suatu perusahaan,namun lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung terhadap 

para karyawan yang melaksanakan proses produksi tersebut. Lingkungan kerja adalah 

suasana dimana karyawan melakukan aktivitas setiap harinya. 

Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan memungkinkan 

karyawan untuk dapat bekerja optimal. Jika karyawan menyenangi lingkungan kerja 

dimana dia bekerja, maka karyawan tersebut akan betah ditempat kerjanya, melakukan 

aktivitasnya sehingga waktu kerja dipergunakan secara efektif. Sebaliknya lingkungan 

kerja yang tidak memadai akan dapat menurunkan kinerja karyawan. Beberapa ahli 

mendifinisikan lingkungan kerja antaralain sebagai berikut:  

Menurut Nitisemito dalam Nuraini (2013:97) lingkungan kerja adalah segala 

sesuatu yang ada disekitar karyawan dan dapat mempengaruhi dalam menjalankan 

tugas yang diembankan kepadanya misalnya dengan adanya air conditioner (AC), 

penerangan yang memadai dan sebagainya. 

Sri Widodo (2015:95) mengungkapkan lingkungan kerja merupakan 

lingkungan dimana para karyawan dapat melaksanakan tugasnya sehari-hari dengan 

keseluruhan sarana dan prasarana kerja yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-

tugas tersebut. 
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Sedangkan menurut Nitisemito (2008) dalam Jurnal Richard Y. Sangki 

(2014:541) mendefinisikan lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar 

para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang 

diembankan. Dan menurut Siagian (2014:56) mengemukakan bahwa lingkungan kerja 

adalah lingkungan dimana pegawai melakukan pekerjaannya sehari-hari. 

Dari beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja adalah 

segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja/karyawan yang dapat mempengaruhi 

kepuasan kerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga akan diperoleh 

hasil kerja yang maksimal, dimana dalam lingkungan kerja tersebut terdapat fasilitas 

kerja yang mendukung karyawan dalam penyelesaian tugas yang di bebankan kepada 

karyawan guna meningkatkan kerja karyawan dalam suatu perusahaan. 

2.1.3 Jenis lingkungan kerja 

 Lingkungan kerja didalam perusahaan/instansi sangat penting diperhatikan 

oleh pimpinan karena lingkungan kerja yang baik mempunyai pengaruh terhadap 

efektivitas yang bekerja dalam perusahaan. Di dalam usaha untuk membuat 

perencanaan lingkungan kerja maka perlu mengkaji dan menentukan aspek-aspek 

pembentuk lingkungan kerja itu sendiri. Menurut Siagian (2014:57) menyatakan 

bahwa secara garis besar, lingkungan kerja terdapat dua jenis yaitu : 
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1) Lingkungan Kerja Fisik  

Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat 

disekitar tempat kerja dan dapat mempengaruhi karyawan. Ada beberapa 

kondisi fisik dari tempat kerja yang baik yaitu : 

1. Bangunan tempat kerja disamping menarik untuk dipandang juga dibangun 

dengan pertimbangan keselamatan kerja.  

2. Tersedianya peralatan kerja yang memadai 

3. Tersedianya tempat istirahat untuk melepas lelah, seperti kafetaria baik 

dalam lingkungan perusahaan atau sekitarnya yang mudah dicapai karyawan 

4. Tersedianya tempat ibadah keagamaan seperti masjid dan musholla untuk 

karyawan 

5. Tersedianya sarana angkutan, baik yang diperuntukkan karyawan maupun 

angkutan umum yang nyaman, murah dan mudah di peroleh 

2) Lingkungan Kerja Non Fisik 

Lingkungan kerja non fisik adalah terciptanya hubungan kerja yang harmonis 

antara karyawan dan atasan. Siagian (2014:61) mengemukakan bahwa dimensi 

lingkungan kerja non fisik terdiri dari beberapa indikator yaitu :  
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1. Hubungan rekan kerja setingkat  

Indikator hubungan dengan rekan kerja yaitu hubungan dengan rekan kerja 

yang harmonis dan tanpa saling intrik di antara sesama rekan sekerja. Salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhi karyawan tetap tinggal dalam satu organisasi 

adalah adanya hubungan yang harmonis dan kekeluargaan.  

2. Hubungan atasan dengan karyawan  

Hubungan atasan dengan bawahan atau karyawannya harus di jaga dengan baik 

dan harus saling menghargai antara atasan dengan bawahan, dengan saling 

menghargai maka akan menimbulkan rasa hormat diantara individu masing-

masing.  

3. Kerjasama antar karyawan  

Kerjasama antara karyawan harus dijaga dengan baik, karena akan 

mempengaruhi pekerjaan yang mereka lakukan. Jika kerjasama antara 

karyawan dapat terjalin dengan baik maka karyawan dapat menyelesaikan 

pekerjaan mereka secara efektif dan efisien. Dari beberapa indikator diatas, 

penulis dapat menyimpulkan bahwa lingkungan kerja non fisik dapat tercipta 

dengan baik jika hubungan antara karyawan dengan sesama karyawan lain 

terjalin secara harmonis, dan juga hubungan antara karyawan dengan atasan 

terjalin dengan baik pula. 

Menurut Suwatno dan Priansa (2011:163) secara umum lingkungan kerja terdiri 

dari lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja psikis. 
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1. Faktor Lingkungan Fisik  

Faktor lingkungan fisik adalah lingkungan yang berada disekitar pekerja itu 

sendiri. Kondisi di lingkungan kerja dapat mempengaruhi kepuasan kerja 

karyawan yang meliputi:  

1. Rencana ruang kerja meliputi kesesuaian pengaturan dan tata letak peralatan 

kerja, hal ini berpengaruh besar terhadap kenyamanan dan tampilan kerja 

karyawan. 

2. Rancangan pekerjaan meliputi peralatan kerja dan prosedur kerja atau 

metode kerja, peralatan kerja yang tidak sesuai dengan pekerjaannya akan 

mempengaruhi kesehatan hasil kerja karywan 

3. Kondisi lingkungan kerja penerangan dan kebisingan sangat berhubungan 

dengan kenyamanan para pekerja dalam bekerja. Sirkulasi udara, suhu 

ruangan dan penerangan yang sesuai sangat mempengaruhi kondisi 

seseorang dalam menjalankan tugasnya.  

4. Tingkat Visual Pripacy dan Acoustical Privacy dalam tingkat pekerjaan 

tertentu membutuhkan tempat kerja yang dapat mdemberi privasi bagi 

karyawannya, yang dimaksud privasi disini adalah sebagai “ keleluasan 

pribadi “ terhadapa hal-hal yang menyangkut dirinya dan kelompoknya. 

Sedangkan acoustical privasi berhubungan dengan pendengaran. 
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2. Faktor Lingkungan Psikis  

Faktor lingkungan psikis adalah hal-hal yang menyangkut dengan hubungan 

sosial dan keorganisasian. Kondisi psikis yang mempengaruhi kepuasan kerja 

karyawan adalah: 

1. Pekerjaan yang berlebihan 

Pekerjaan yang berlebihan dengan waktu yang terbatas atau mendesak 

dalam penyelesaian suatu pekerjaan akan menimbulkan penekanan dan 

ketegangan terhadap karyawan, sehingga hasil yang didapat kurang 

maksimal. 

2. Sistem Pengawasan yang buruk 

Sistem pengawasan yang buruk dan tidak efisien dapat menimbulkan 

ketidak puasaan lainnya, seperti ketidak stabilan suasana politik dan 

kurangnya umpan balik prestasi kerja.  

3.  Frustasi  

Frustasi dapat berdampak pada terhambatnya usaha pencapaian tujuan, 

misalnya harapan perusahaan tidak sesuai dengan harapan karyawan, 

apanbila hal ini berlangsung terus menerus akan menimbulkan frustasi bagi 

karyawan. 

4. Perubahan 

Perubahan dalam segala bentuk perubahan yang terjadi dalam pekerjaaan 

akan mempengaruhi cara orang-orang dalam bekerja, misalnya perubahan 
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lingkungan kerja seperti perubahan jenis pekerjaan, perubahan organisasi, 

dan pergantian pemimpin perusahaan. 

5. Perselisihan antara pribadi dan kelompok 

Hal ini terjadi apabila kedua belah pihak mempunyai tujuan yang sama dan 

bersaing untuk mencapai tujuan tersebut. Perselisihan ini dapat berdampak 

negatif yaitu terjadinya peselisihan dalam berkomunikasi, kurangnya 

kekompakan dan kerjasama. Sedangkan dampak positifnya adalah adanya 

usaha positif untuk mengatasi perselisihan ditempat kerja, diantaranya: 

persaingan, masalah status dan perbedaan antara individu. 

Lingkungan kerja fisik maupun  psikis keduanya sama pentingnya dalam sebuah 

organisasi, kedua lingkungan kerja ini tidak bisa dipisahkan. Apabila sebuah 

perusahaan hanya mengutamakan satu jenis lingkungan kerja saja, tidak akan tercipta 

lingkungan kerja yang baik, dan lingkungan kerja yang kurang baik dapat menuntut 

tenaga kerja dan waktu yang lebih banyak dan tidak mendukung diperolehnya 

rancangan sistem kerja yang efisien dan akan menyebabkan perusahaan tersebut 

mengalami penurunan produktivitas kerja. 

2.1.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja 

Menurut Siagan (2006:63) untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu: 

1. Bangunan tempat kerja  

2. Ruang kerja yang lega  
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3. Ventilasi pertukaran udara  

4. Tersedianya tempat-tempat ibadah keagamaan  

5. Tersedianya sarana angkutan khusus maupun umum untuk karyawan 

nyaman dan mudah 

2.1.5 Indikator Lingkungan Kerja 

Sedangkan menurut Sedarmayanti (2009:28) indikator-indikator lingkungan 

kerja yaitu sebagai berikut: 

1.  Penerangan/cahaya di tempat kerja  

Cahaya atau penerangan sangat besar manfaatnya bagi pegawai guna 

mendapat keselamatan dan kelancaran kerja, oleh sebab itu perlu 

diperhatikan adanya penerangan (cahaya) yang terang tetapi tidak 

menyilaukan. Cahaya yang kurang jelas (kurang cukup) mengakibatkan 

penglihatan menjadi kurang jelas, sehingga pekerjaan akan lambat, banyak 

mengalami kesalahan, dan pada akhirnya menyebabkan kurang efisien 

dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga tujuan organisasi sulit tercapai. 

2.  Sirkulasi udara ditempat kerja  

Oksigen merupakan gas yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk 

menjaga kelangsungan hidup, yaitu untuk proses metabolisme. Udara di 

sekitar dikatakan kotor apabila kadar oksigen dalam udara tersebut telah 

berkurang dan telah bercampur dengan gas atau bau-bauan yang berbahaya 

bagi kesehatan tubuh. Sumber utama adanya udara segar adalah adanya 
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tanaman disekitar tempat kerja. Tanaman merupakan penghasil oksigen 

yang dibutuhkan oleh manusia.  

3.  Kebisingan di tempat kerja  

Salah satu polusi yang cukup menyibukkan para pakar untuk 

mengatasinya adalah kebisingan, yaitu bunyi yang tidak dikehendaki oleh 

telinga. Tidak dikehendaki, karena terutama dalam jangka panjang bunyi 

tersebut dapat mengganggu ketenangan bekerja, merusak pendengaran, 

dan menimbulkan kesalahan komunikasi, bahkan menurut penelitian, 

kebisingan yang serius dapat menyebabkan kematian.  

4.  Bau tidak sedap di tempat kerja 

Adanya bau-bauan di sekitar tempat kerja dapat dianggap sebagai 

pencemaran, karena dapat mengganggu konsentrasi bekerja, dan bau-

bauan yang terjadi terus-menerus dapat mempengaruhi kepekaan 

penciuman. Pemakaian “air condition” yang tepat merupakan salah satu 

cara yang dapat digunakan untuk menghilangkan bau-bauan yang 

mengganggu disekitar tempat kerja. 

5.  Keamanan di tempat kerja  

Guna menjaga tempat dan kondisi lingkungan kerja tetap dalam 

keadaan aman maka perlu diperhatikan adanya keamanan dalam bekerja. 

Oleh karena itu faktor keamanan perlu diwujudkan keberadaannya. Salah 
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satu upaya untuk menjaga keamanan ditempat kerja, dapat memanfaatkan 

tenaga Satuan Petugas Pengaman (SATPAM).  

2.1.6 Aspek Lingkungan Kerja 

Kondisi kerja yang baik akan sangat besar pengaruhnya dalam meningkatkan 

kinerja pegawai. Aspek-aspek lingkungan kerja yang dapat memberikan dampak 

positif kepada para pegawai sehingga dapat meningkatkan kinerjanya secara optimal, 

menurut Alex Nitisemito (2011:183) diantaranya: 

1. Lingkungan kerja yang selalu bersih, sejuk, dan rindang  

2. Tempat kerja yang dapat memberikan rasa aman saat bekerja  

3. Tersedianya alat-alat memadai  

4. Tersedianya ruang kerja yang memiliki penerangan cukup baik 

5. Tersedianya ruang kerja yang mencakupi dan memadai serta lokasi  

yang jauh dari kebisingan dan getaran sehingga tidak mengganggu 

konsentrasi saat bekerja. 

Manusia akan mampu melaksanakan kegiatannya dengan baik, sehingga 

dicapai suatu hasil yang optimal, apabila diantaranya ditunjang oleh suatu kondisi 

lingkungan yang sesuai. Suatu kondisi lingkungan dikatakan baik atau sesuai 

apabila manusia dapat melaksanakan kegiatannya secara optimal, sehat, aman, dan 

nyaman. Ketidak sesuaian lingkungan kerja dapat dilihat akibatnya dalam jangka 

waktu yang lama. Lebih jauh lagi, keadaan lingkungan yang kurang baik dapat 

menuntut tenaga dan waktu yang lebih banyak dan tidak mendukung diperolehnya 

rancangan sistem kerja yang efisien. Banyak faktor yang mempengaruhi 
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terbentuknya suatu kondisi lingkungan kerja. Untuk menciptakan kondisi 

lingkungan kerja yang baik sesuai dengan kebutuhan pegawai yang dapat 

meningkatkan semangat kerja pegawai, ada faktor-faktor yang membentuknya. 

Menurut Agus Ahyari (2010:129) membagi lingkungan kerja kedalam tiga bagian 

yaitu sebagai berikut: 

1. Pelayanan pegawai 

1. Pelayanan makanan  

2. Pelayanan kesehatan 

3. Penyediaan kamar mandi dan kamar kecil 

2. Kondisi kerja, meliputi: 

1. Penerangan  

2. Suhu udara  

3. Suara bising  

4. Penggunaan warna  

5. Ruang gerak yang diperlukan  

6. Keamanan kerja  

7. Hubungan karyawan 

2.1.7 Manfaat Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja yang baik dapat memicu produktifitas dan kepuasan kerja 

karyawan. Siagian (2014:103) mengemukakan bahwa manfaat lingkungan kerja adalah 

menciptakan gairah kerja, sehingga produktivitas dan prestasi kerja meningkat,selain 

itu lingkungan kerja juga dapat berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. 
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Kepuasan kerja muncul sebagai akibat dari situasi kerja yang ada di dalam perusahaan. 

Kepuasan kerja tersebut mencerminkan perasaan karyawan mengenai senang atau tidak 

senang, nyaman atau tidak nyaman atas lingkungan kerja perusahaan dimana dia 

bekerja. 

2.2 Stress Kerja  

2.2.1 Pengertian Stress Kerja 

Menurut Gibson (2011:339) mengemukakan stress menunjukkan adanya 

tekanan atau kekuatan pada tubuh. Dalam psikologi, stress digunakan untuk 

menunjukkan suatu tekanan atau tuntutan yang dialami individu atau organisme agar 

ia beradaptasi atau menyesuaikan diri. Gibson dan kawan-kawan (2011:339), 

berpendapat bahwa stress kerja yaitu suatu tanggapan penyesuaian diperantarai oleh 

perbedaan-perbedaan individu dan atau proses psikologis yang merupakan suatu 

konsekuensi dari setiap tindakan dari luar (lingkungan), situasi, atau peristiwa yang 

menetapkan permintaan psikologis dan atau fisik berlebihan kepada seseorang, 

kemudian Cooper Veithzal & Ella Jauvani Sagala (2010:1008), berpendapat suatu 

kondisi ketegangan yang mencipatakan adanya ketidak seimbangan fisik dan psikis, 

yang mempengaruhi emosi, pola berfikir, dan kondisi seorang karyawan. Sementara 

Melayu Hasibuan (2012:204), berpendapat bahwa stress kerja suatu kondisi yang 

mempengaruhi emosi, proses berfikir dan kondisi seseorang, orang yang stress menjadi 

nervous dan merasakan kekuatiran kronis, sedangkan menurut Terry Gregson (alih 

bahasa Ahada Eriawan 2011:29), berpendapat stress kerja sebagai status yang dialami 
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ketika muncul ketidak cocokan antara tuntutan-tuntutan yang dihadapi dengan 

kemampuan yang dimiliki. 

Dari beberapa definisi diatas menurut para ahli bahwa stress kerja adalah suatu 

kondisi dimana karyawan mengalami suatu tekanan mental ataupun fisik yang tidak 

dapat menyeimbangi dengan tuntutan perusahaan. 

2.2.2 Penyebab Stress Kerja 

Stress bisa positif dan bisa negative, para peneliti berpendapat bahwa stress 

tantangan, atau stress yang menyertai tantangan di lingkungan kerja, beroperasi sangat 

berbeda dari stress hambatan, atau stres yang menghalangi dalam mencapai tujuan. 

Menurut gibson dan kawan-kawan (2011:343) Ada empat penyebab stress 

kerja yaitu : 

1. Lingkungan fisik: penyebab stress kerja dari lingkungan fisik berupa cahaya, 

suara, suhu, dan udara terpolusi  

2. Individual: Tekanan individual sebagai penyebab stres kerja terdiri dari:  

1) Konflik peran: 

Stressor atau penyebab stress yang meningkat ketika seseorang menerima 

pesan- pesan yang tidak cocok berkenaan dengan perilaku peran yang 

sesuai. Misalnya adanya tekanan untuk bergaul dengan baik bersama orang- 

orang yang tidak cocok.  

2) Peran ganda 

Untuk dapat bekerja dengan baik, para pekerja memerlukan informasi 

tertentu mengenai apakah mereka diharapkan berbuat atau tidak berbuat 



26 
 

 
 

sesuatu. Peran ganda adalah tidak adanya pengertian dari seseorang tentang 

hak, hak khusus dan kewajiban- kewajiban dalam mengerjakan suatu 

pekerjaan.  

3) Beban kerja berlebih 

Ada dua tipe beban berlebih yaitu kuantitatif dan kualitatif, memiliki 

terlalu banyak sesuatu untuk dikerjakan atau tidak cukup waktu untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan merupakan beban berlebih yang bersifat 

kuantitatif. Beban berlebih kualitatif terjadi jika individu merasa tidak 

memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan 

mereka atau standar penampilan yang dituntut terlalu tinggi.  

4) Tidak adanya kontrol 

Suatu  stressor besar yang dialami banyak  pekerja adalah tidak adanya 

pengendalian atas suatu situasi. Sehingga langkah kerja, urutan kerja, 

pengambilan keputusan, waktu yang tepat, penetapan standar kualitas 

dan kendali jadwal merupakan hal yang penting.  

5) Tanggung jawab 

Setiap macam tanggung jawab bisa menjadi beban bagi beberapa orang, 

namun tipe yang berbeda menunjukkan fungsi yang berbeda sebagai 

stressor.  

3. Kelompok: keefektifan setiap organisasi dipengaruhi oleh sifat hubungan 

diantara kelompok, karakteristik kelompok menjadi stressor yang kuat bagi 

beberapa individu, Ketidakpercayaan dari mitra pekerja secara positif berkaitan 
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dengan peran ganda yang tinggi, yang membawa pada kesenjangan komunikasi 

diantara orang-orang dan kepuasan kerja yang rendah. Atau dengan kata lain 

adanya hubungan yang buruk dengan kawan, atasan, dan bawahan.  

4. Organisasional: Adanya desain struktur organisasi yang jelek, politik yang jelek 

dan tidak adanya kebijakan khusus.  

Selain itu dijelaskan penyebab umum stress kerja, yaitu : 

1) Sifat Pekerjaan  

1. Situasi baru dan asing 

Menghadapi situasi baru dan asing dalam pekerjaan atau organisasi, 

seseorang akan merasa sangat tertekan sehingga dapat menimbulkan stress. 

2. Ancaman pribadi 

Sutau tingkat kontrol (pengawasan) yang terlalu ketat dari atasan 

menyebabkan seseorang merasa terancam kebebasannya.  

3. Percepatan 

Stress bisa terjadi apabila ketidak mampuan seseorang untuk memacu 

pekerjaan.  

4. Ambiguitas  

Kurangnya kejelasan terhadap apa yang harus dikerjakan, akan 

menimbulkan kebingungan dan keraguan bagi seseorang untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan.  

5. Umpan balik  
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Standar kerja yang tidak jelas dapat membuat karyawan tidak puas karena 

mereka tidak pernah tahu prestasi mereka. Disamping itu, standar kerja 

tidak jelas juga dapat dipergunakan untuk menekan karyawan.  

2) Kebebasan  

Kebebasan yang diberikan kepada karyawan belum tentu merupakan hal yang 

menyenangkan, ada sebagian karyawan justru dengan adanya kebebasan 

membuat mereka merasa ketidakpastian dan ketidakmampuan dalam bertindak, 

hal ini dapat merupakan sumber stress bagi seseorang. 

3) Kesulitan  

Kesulitan-kesulitan yang dialami dirumah, seperti ketidak cocokan suami-istri, 

masalah keuangan, perceraian dapat mempengaruhi prestasi seseorang dan 

merupakan sumber stress bagi seseorang.  

2.2.3 Dampak Stress Kerja  

Menurut Rae (2008 :153) stress kerja dapat mempengaruhi kinerja karyawan, 

selama dalam kondisi stress, karyawan merasa tidak mampu lagi melanjutkan 

pekerjaannya. Emosi karyawan yang stress kerja umumnya tidak stabil dan campur 

aduk sehingga menyebabkan perilaku agresif, permusuhan, dan penarikan (misalnya, 

sering absen).  Menurut Rae (2008:158) mengemukakan bahwa perubahan kimia dalam 

tubuh individu yang stress kerja memiliki efek jangka panjang pada kesehatannya. 

Stress berbahaya karena merusak sistem daya tahan tubuh, sehingga mudah terserang 

penyakit, dan proses penyembuhannya pun lebih lama ketika terserang penyakit. 

Perusahaan harus mampu menganalisa biaya stress kerja yang dialami karyawan, 
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mengatur tujuan untuk menjadi organisasi yang sehat, menciptakan program-program 

manajemen stress kerja karyawan, dan melatih para manajer untuk mengenali gejala-

gejala stress kerja yang mungkin dialami karyawan sedini mungkin.  

Sedangkan menurut Luthans (2006:456), dampak stress kerja pada karyawan 

adalah sebagai berikut: 

1). Masalah kesehatan fisik: 

1. Masalah sistem kekebalan tubuh,  

2.Masalah sistem kardiovaskular, seperti tekanan darah tinggi dan 

penyakit jantung.  

3.Masalah sistem musculoskeletal, seperti sakit kepala dan sakit 

punggung.  

4.Masalah sistem gastrointestinal, seperti diare dan sembelit. 

2).  Masalah Psikologis  

Tingkat stres tinggi mungkin disertai dengan kemarahan, kecemasan, depresi, 

gelisah, cepat marah, tegang, dan bosan. Sebuah studi menemukan bahwa dampak stres 

yang paling kuat adalah pada tindakan agresif, seperti sabotase, agresi antar-pribadi, 

permusuhan, dan keluhan. Jenis masalah psikologis tersebut relevan dengan kinerja 

yang buruk, penghargaan diri yang rendah, benci pada pengawasan, ketidakmampuan 

untuk berkonsentrasi dan membuat keputusan, dan ketidakpuasan kerja.  
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3).   Masalah perilaku  

Perilaku langsung yang menyertai tingkat stres yang tinggi mencakup makan 

sedikit atau perubahan makan berlebihan, tidak dapat tidur, merokok dan minum, dan 

penyalahgunaan obat-obatan. 

2.2.4 Jenis-jenis Stress Kerja 

Dalam dunia yang serba cepat dan kompetitif, stress tidak bisa kita hindari. 

Stress merupakan respon alami tubuh kita terhadap situasi tertentu. Stress bisa datang 

dari berbagai sumber, seperti jadwal kerja yang sibuk, hilangnya orang yang dicintai 

atau hubungan yang bermasalah. Terlepas dari sumber stress, stress selalu dapat 

dikelola dengan perubahan gaya hidup, dan perubahan dalam cara kita memandang 

stressor tertentu.  

Berikut adalah Jenis Stress Kerja : 

1. Eustress adalah stress dalam bentuk positif, ini adalah stress yang baik yang 

dapat merangsang seseorang untuk melakukan berbagai hal dengan lebih baik. 

Seseorang dapat merasakan situasi tertentu, seperti pekerjaan baru, atau 

bertemu dengan idolanya.  

2. Distress, atau apa yang biasa kita sebut sebagai stress, adalah jenis stress yang 

memiliki efek negatif pada kesehatan fisik dan emosional. Distress sering 

menghasilkan emosi yang intens, seperti kemarahan, rasa takut, dan kecemasan 

atau panik.  

3. Distress akut adalah jenis yang paling umum dari stress yang datang tiba-tiba, 

menjadikan kita ketakutan dan bingung. Meskipun stress akut hanya 
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berlangsung untuk jangka waktu pendek. Stress akut sering menghasilkan 

reaksi lari atau melawan.  

4. Distress episode akut adalah  stress akut episodik biasanya digunakan untuk 

situasi ketika stress akan menjadi normal. Jadi, gangguan episodik akut ditandai 

dengan sering mengalami stress akut. Orang-orang memiliki jenis stress ini 

sering menemukan diri mereka berjuang untuk mengatur kehidupan mereka dan 

sering menempatkan tuntutan yang tidak perlu dan tekanan pada diri mereka 

sendiri, yang akhirnya dapat menyebabkan kegelisahan dan lekas marah.  

5. Distress kronis adalah stress yang bertahan untuk waktu yang lama. Stress 

kronis biasanya berasal keadaan yang tidak dapat dikontrol. Kemiskinan, 

perasaan terperangkap dalam karir menjijikkan, hubungan yang bermasalah, 

dan pengalaman trauma masa kecil adalah beberapa contoh peristiwa atau 

keadaan yang dapat menyebabkan stress kronis.  

2.2.5 Pendekatan Stress Kerja 

Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap 

proses pembelajaran langsung (direct instruction), pembelajaran deduktif atau 

pembelajaran ekspositori. Ada 4 pendekatan terhadap stress kerja, yaitu: dukungan 

social (social sipport), meditasi (meditation), dan program kesehatan pribadi. 

Pendekatan tersebut sesuai dengan pendapat Keith Davis dan Jhon dalam 

Mangkunegara (2010:348) yang mengemukakan : 
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1. Pendekatan Dukungan Sosial  

Pendekatan ini dilakukan melalui aktivitas yang bertujuan memberikan 

kepuasan sosial kepada karyawan, misalnya bermain game, lelucon dan 

bodor kerja 

2. Pendekatan Biofeedback  

  Pendekatan ini dilakukan melalui medis. Melalui bimbingan dokter, 

psikiater, dan psikolog, sehingga diharapkan karyawana dapat 

menghilangkan stress yang dialaminya 

3. Pendekatan Kesehatan Pribadi  

Pendekatan ini merupakan pendekatan prevensif sebelum terjadinya 

stress. Dalam hal ini karyawan secara periode waktu yang kontinyu 

memeriksa kesehatan, melakukan relaksasi otot, pengaturan gizi, dan olah 

raga secara teratur. 

4. Pendekatan Medis 

Pendekatan ini dilakukan melalui penenangan pikiran, dzikir, tafakur, 

kepada Allah SWT, sholat tahajud, dan olah raga pernafasan (yoga, 

mahatma, kalimasada). 

2.2.6 Dimensi dan Indikator Stress Kerja 

Dimensi itu mempunyai pengertian suatu batas yang mengisolir keberadaan 

sesuatu eksistensi. Sedangkan indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk 
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mengevaluasi keadaan atau kemungkinan dilakukan pengukuran terhadap perubahan-

perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Stress kerja adalah suatu kondisi 

ketegangan yang menciptakan adanya ketidak seimbangan fisik dan psikis, yang 

mempengaruhi emosi, proses berfikir, dan kondisi seorang karyawan. Dimensi dan 

stress kerja menurut Cooper (dikutip oleh Veithzal & Ella Jauvani Sagala, 2010:314), 

yaitu : 

1. Kondisi pekerjaan  

1) Beban kerja dalam faktor internal  

2)  Beban kerja dalam faktor eksternal  

3) Jadwal kerja  

2. Peran  

1) Ketidak jelasan peran 

3. Faktor interpersonal  

1) Hasil kerja dan system dukungan sosial yang baik  

2) Perhatian manajemen terhadap hasil kerja karyawan  

4. Perkembangan karier  

1) Promosi ke jabatan yang lebih rendah dari kemampuannya  

2)  Promosi ke jabatan yang lebih tinggi dari kemampuannya  

3) Keamanan pekerjaan  

5. Struktur organisasi  

1) Struktur organisasi membantu karyawan memahami lingkungan kerja  
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2) Pengawasan jelas dan sesuai standar organisasi  

3) Keterlibatan dalam membuat keputusan.  

2.2.7 Cara Menghadapi Stress Kerja  

Menurut Invancevich, Konopaske dan Matteson (2006:303) Tedapat dua cara 

untuk menghadapi stress kerja sebagai berikut: 

1)  Problem-focused coping  

Tindakan yang di ambil oleh seseorang individu untuk menghadapi orang, 

situasi, atau peristiwa yang penuh tekanan kemudian merujuk pada tindakan 

yang diambil untuk berhadapan langsung dengan sumber stress. Sebagai 

contoh, pekerja yang memiliki seorang manajer yang kasar mungkin 

menghadapinya dengan cara absen dari tempat kerja. Absen ini akan 

memungkinkan pekerja tersebut menyingkir, selama beberapa waktu dari 

manajer yang kasar tersebut. 

2)  Emotion-focused coping 

Hal ini merujuk pada langkah-langkah yang diambil seseorang untuk 

berhadapan dengan perasaan dan emosi yang menekan. Sebagai contoh, 

karyawan sering berpergian sebagai bagian dari pekerjaannya mungkin dapat 

meringankan perasaan dan emosinya yang tertekan dengan berolah raga 

secara teratur atau dengan membaca buku fiksi ringan, jika aktivitas untuk 

menghadapi stres ini berhasil, perasaan karyawan tersebut terkendalikan. 
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2.2.8 Konsekuensi Stress Kerja 

Pergerakan dari mekanisme pertahanan tubuh bukanlah satu-satunya 

konsekuensi yang mungkin timbul dari adanya kontak dengan sumber stress. Akibat 

dari stress banyak bermacam-macam. Ada sebagian yang positif seperti meningkatkan 

motivasi, terangsang untuk bekerja lebih giat lagi, atau mendapat inspirasi untuk hidup 

lebih baik lagi. Tetapi banyak diantaranya yang merusak dan berbahaya. menurut Cox 

(2005:92) telah mengidentifikasi efek stress, yang mungkin muncul. Kategori yang di 

susun Cox meliputi : 

1. Dampak Subjektif (subjective effect) 

Kekhawatiran/kegelisahan, kelesuhan, kebosanan, depresi, keletihan, frustasi, 

kehilangan kesabaran, perasaan terkucil dan merasa kesepian. 

2. Dampak Perilaku (Behavioral effect) 

Akibat stress yang berdampak pada perilaku pekerja dalam bekerja di antaranya 

peledakan emosi dan perilaku implusif. 

3. Dampak Kognitif (Cognitive effect) 

Ketidakmampuan mengambil keputusan yang sehat, daya konsentrasi menurun, 

kurang perhatian/rentang perhatian pendek, sangat peka terhadap 

kritik/kecaman dan hambatan mental  

4. Dampak Fisiologis (Physiological effect) 

Kecanduan glukosa darah meninggi, denyut jantung dan tekanan darah 

meningkat, mulut kering, berkeringat, bola mata melebar dan tubuh panas 

dingin 
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5. Dampak Kesehatan (Health effect) 

Sakit kepala dan migrant, mimpi buruk, sulit tidur, gangguan psikosomatis. 

6. Dampak Organisasi (Organizational effect) 

Produktivitas menurun/rendah, terasing dari mitra kerja,  ketidak puasan kerja, 

menurunnya kekuatan kerja dan loyalitas terhadap instansi 

Keenam jenis tersebut tidak mencakup seluruhnya, juga tetapi tidak terbatas ada 

dampak-dampak dimana ada kesepakatan universal dan untuk hal itu ada bukti ilmiah 

yang jelas, kesemuanya hanya mewakili beberapa dampak potensial yang sering 

dikaitkan dengan stress. Akan tetapi, jangan diartikan bahwa stress selalu meyebabkan 

dampak seperti yang disebutkan diatas. 

2.2.9 Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Lingkungan kerja yang kondusif dan representatif akan memberi pengaruh 

terhadap kinerja karyawan. Karyawan yang bekerja dalam ruangan yang nyaman, 

memiliki sarana untuk menyelesaikan tugas dalam kondisi yang baik dan didukung 

dengan kelompok yang selalu bekerjasama dalam bekerja serta saling menghormati 

sesama kelompok, maka karyawan akan merasa betah untuk bekerja sehingga 

kinerjanya dapat optimal. Sebaliknya, bila karyawan di lingkungan kerja yang kotor, 

tanpa adanya sarana yang memadai dan hubungan tidak harmonis dengan kelompok 

kerja, maka karyawan tidak mendapat kenyamanan dalam bekerja sehingga kinerja 

yang dihasilkannya tidak optimal. 
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2.2.10 Pengaruh Stress Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Stress kerja dapat membantu atau merusak kinerja karyawan, tergantung 

seberapa besar tingkat stress itu. Pada saat stress rendah atau tidak ada pekerja pada 

umumnya bekerja pada tingkat prestasi yang dicapai pada saat itu.Jadi tidak ada 

dorongan untuk berprestasi lebih dari yang dilakukan selama ini. Stress yang terlalu 

berat dapat mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan. 

Akibatnya pada diri karyawan berkembang berbagai macam gejala stress yang dapat 

mengganggu prestasi kerja. Hubungan yang menunjukkan hubungan antara stress dan 

kinerja disebut model stress-kinerja. Dari model stress-kinerja ini dapat disimpulkan 

beberapa point penting, antara lain bila tidak ada stress, tantangan-tantangan kerja juga 

tidak ada, dan kinerja cenderung rendah. Sejalan dengan meningkatnya stress, kinerja 

cenderung naik, karena stress membantu karyawan untuk mengerahkan segala 

sumberdaya dalam memenuhi berbagai persyaratan atau kebutuhan pekerja. Bila stress 

telah mencapai “puncak”, yang dicerminkan kemampuan pelaksanaan kerja harian 

karyawan, maka stress tambahan akan cenderung tidak menghasilkan perbaikan 

prestasi kerja. Akhirnya, bila stress menjadi terlalu besar, kinerja akan mulai menurun, 

karena stress mengganggu pelaksanaan pekerjaan. Karyawan kehilangan kemampuan 

untuk mengendalikannya, menjadi tidak mampu untuk mengambil keputusan-

keputusan dan perilakunya menjadi tidak teratur. Akibat paling ekstrim, adalah kinerja 

menjadi nol, karena karyawan menjadi sakit atau tidak kuat bekerja lagi, putus asa, 

keluar atau “melarikan diri” dari pekerjaan dan mungkin diberhentikan. 
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2.2.11 Pengaruh Lingkungan Kerja dan Stress Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan 

Untuk meningkatkan kinerja karyawan, perusahaan harus memperhatikan 

kesejahteraan karyawan baik itu dari pemberian gaji, pemberian beban tugas yang tidak 

menimbulkan tekanan yang berlebih pada karyawan agar tidak menimbulkan stress 

pada karyawan. Disamping itu, karyawan juga harus diperhatikan dalam hal 

lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif akan menimbulkan 

sikap positif terhadap pekerjaan dan membuat karyawan merasa betah dalam bekerja 

serta meningkatkan gairah bekerja sehingga akan meningkatkan kinerja karyawan 

tersebut. 

2.2.12 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran akan mengarahkan proses penelitian sesuai tujuan yang 

ingin dicapai dan akan menjadi alur pemikiran penelitian. 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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Lingkungan kerja mempengaruhi produktifitas kerja dengan indikator seperti 

penerangan/cahaya di tempat kerja, sirkulasi udara di tempat kerja, kebisingan 

ditempat kerja, bau tidak sedap di tempat kerja, keamanan ditempat kerja. Untuk 

mengetahui sebarapa besar pengaruh dan hubungan stress kerja terhadap produktifitas 

kerja karyawan maka digunakan metode kualitatif. 

2.2.13 Hipotesis 

Menurut Nazir (2007) hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara 

sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal 

dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi. Terdapat pengaruh yang 

signifikan pada Lingkungan Kerja Terhadap Stress Kerja pada PT Jesi Jason Surya 

Makmur. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1       Metode yang digunakan 

Menurut Sugiyono  (2017:2) yang dimaksud dengan metode penelitian adalah 

metode  penelitian  pada  dasarnya  merupakan  cara  ilmiah  untuk  mendapatkan data 

dengan tujuan  dan kegunaan tertentu. Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  

metode  kuantitatif  dengan pendekatan  penelitian  deskriptif  dan  analisis  asosiatif,  

karena  adanya  variabel-variabel  yang  akan  ditelaah  hubungannya  serta  tujuannya  

untuk  menyajikan gambaran mengenai hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. 

Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode penelitian 

kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Menurut Sugiyono (2017:8) penelitian kuantitatif adalalah metode  penelitian  

yang  berlandaskan  pada  filsafat  positivisme, digunakan   untuk  meneliti  pada  

populasi  atau  sampel  tertentu, pengumpulan data   menggunakan  instrument  

penelitian,  analisis  data bersifat kuantutatif atau   statistik,  dengan  tujuan  untuk  

menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 
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3. 2      Operasionalisasi Variabel 

3.2.1    Definisi Variabel 

Dalam  penelitian  kuantitatif,  penelitian  umumnya  melakukan  pengukuran 

terhadap  kebenaran  suatu  variabel  dengan  menggunakan  instrument  penelitian, 

kemudian  peneliti  melakukan  analisis  untuk  mencari  hubungan  antara  satu variabel 

dengan variabel lainnya. 

Menurut Sugiyono (2012:38) variabel penelitian pada dasarnya adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  

sehingga  diperoleh  informasi tentang hal tersebut untuk kemudian ditarik kesimpulan. 

3.2.1    Operasionalisasi Variabel 

Operasionalisasi variabel diperlukan guna menentukan jenis dan indikator dari 

variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Disamping itu, operasionalisasi 

variabel bertujuan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel, 

sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu dapat dilakukan dengan 

tepat. Secara lebih rinci operasionalisasi variabel dalam penelitiannya ini dapat dilihat 

pada tabel berikut : 
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Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Konsep 

Variabel 

Indikator Ukuran Skala 

Lingkungan 

Kerja (X) 

Menurut 

Nitisemito 

dalam Nuraini 
(2013:97) 

lingkungan 

kerja adalah 

segala sesuatu 

yang ada 

disekitar 

karyawan dan 

dapat 

mempengaruhi 

dalam 

menjalankan 

tugas yang 

diembankan 

kepadanya 

misalnya 

dengan adanya 

air conditioner 

(AC), 

penerangan 

yang memadai 

dan sebagainya 

1. Penerangan/

cahaya di 

tempat kerja 
 

 

2. Sirkulasi 

udara 

ditempat 

kerja 
 

 

3. Kebisingan 

di tempat 

kerja 
 

 

 

4. Bau tidak 

sedap di 

tempat 

kerja 

 

 

 

 

 

5. Keamanan 

di tempat 

kerja 

1. Penerangan 

yang ada 

diruang kerja 
telah sesuai 

dengan 

kebutuhan 

2. Kondisi udara 

di ruang kerja 

memberikan 

kenyamanan 

pada saya 

selama bekerja 

3. Lingkungan kerja 

karyawan tenang 

dan bebas dari 

suara bising 

mesin 

4. Ruang kerja 

karyawan 

bersih dan tidak 

terdapat bau-

bau sehingga 

tidak 

menggangu 

konsentrasi saat 

bekerja 

5. Adanya petugas 

keamanan 

dilingkungan 

kantor, 

membuat saya 

bekerja sangat 

baik 

Ordinal 
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Stress 

Kerja 

(Y) 

Menurut 

Gibson 

(2011:339) 

mengemukakan 

stress 

menunjukkan 

adanya tekanan 

atau kekuatan 

pada tubuh. 

Dalam 

psikologi, 

stress 

digunakan 

untuk 

menunjukkan 

suatu tekanan 

atau tuntutan 

yang dialami 

individu atau 

organisme agar 

ia beradaptasi 

atau 

menyesuaikan 

diri 

1. Kondisi 

Pekerjaan 

 

 

 

 

 

2. Peran 

Kerja 

 

 

 

 

3. Faktor 

interpersonal  

 

 

4. Perkembanga

n karier  

 

 

5. Struktur 

organisasi  

 

1. Adanya 

bekerja dalam 

shift membuat 

karyawan 

merasa tidak 

nyaman  

 

2. Peran yang saya 

terima di perusahaan 

ini sering 

bertentangan satu 

sama lain sehingga 

membingungkan 

3.  Dalam menjalan 

pekerjaan, saya 

ditekan dengan 

banyak peraturan 

4.  Keberhasilan  

pegawai  lain  

menjadi  pesaing 

kinerja saya. 

5.  Alur perintah 

struktur organisasi 

yang tumpang tindih 

menjadi ketidak 

nyamanan bekerja 

ordinal 
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3.3       Populasi dan Sampel 

3.3.1    Populasi 

Menurut Sugiyono (2017:80), definisi 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. 

Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah PT Jesi Jason Surya Makmur dengan jumlah 

karyawan sebanyak 475 orang. 

3.3.2    Sampel 

Menurut Sugiyono (2017:81) sampel  adalah bagian dari  jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi  tersebut.  Bila  populasi  besar,  dan  peneliti  

tidak  mungkin mempelajari  semua  yang  ada  pada  populasi,  misalnya  karena 

keterbatasan dana,  tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu. Penelitian  ini  dilakukan  di  PT.  Jesi Jason Surya Makmur, 

penentuan  sampel  menggunakan  simple  random  sampling.  

Menurut  Arikunto (2008:116)  penetuan  pengambilan  sampel  yaitu  apabila  

kurang  dari  100  maka lebih  baik  diambil  semua  hingga  penelitiannya  merupakan  

penelitian  populasi. Jika  jumlah  subjeknya besar dapat diambil antara 10-15%, 

dikarenakan populasi pada  penelitian  ini  berjumlah 475  orang,  maka  jumlah  sampel  

ditentukan sebanyak 10% dari jumlah populasi yakni menjadi 48 orang. 
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3.4       Skala Pengukuran 

Skala pengukuran yang digunakan oleh peneliti untuk menyatakan tanggapan 

dari responden terhadap setiap pertanyaan yang diberikan adalah dengan menggunakan 

Skala Likert. Menurut Sugiyono (2004) Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomenasosial. 

Dalam penelitian fenomenasosial ini telah ditetapkan secaras pesifik oleh peneliti yang 

selanjutnya disebut sebagaivariabel penelitian, dengan skala Likert, maka variabel yang 

akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut 

dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa 

pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala 

Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai negatif yang dapat berupa kata-

kata antara lain: 

Tabel 3.2 

Bobot Nilai 

Alternative Jawaban Bobot Nilai 

Sangat tidak setuju 1 

Tidak Setuju 2 

Kurang Setuju 3 

Setuju 4 

Sangat Setuju 5 

Sumber: Kategori Nilai 
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3.5 Sumber dan Cara Penentuan Data  

3.5.1 Data Primer 

Data  primer  yaitu  data  yang  dibuat  oleh  peneliti  untuk  maksud khusus 

menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri 

oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan  

(Sugiyono, 2009:137). Data yang diperoleh  dari  lapangan  dari  karyawan  PT. Jesi 

Jason Surya Makmur 

3.5.2 Data Skunder 

Menurut Sugiyono (2009:137) data  sekunder  yaitu  data  yang  telah  

dikumpulkan  untuk  maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. 

Data  ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian  ini yang menjadi sumber 

data  sekunder  adalah  literatur,  artikel,  jurnal  serta  situs  di  internet yang  berkenaan  

dengan  penelitian  yang  dilakukan. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Menurut Singarimbun dan Effendi (2008:84) pengumpulan data atau 

informasi yang dilakukan dengan cara pembicaraan  langsung  dengan  

sumber  data  dalam  hal  ini  dengan karyawan  PT.  Jesi Jason Surya 

Makmur 
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2. Kuesioner 

Menurut Singarimbun dan Effendi, (2008:84) pengumpulan  data  primer  

berhubungan  dengan  kecerdasan emosional  dan  kinerja  karyawan  yaitu  

dengan  cara  memberikan  

beberapa pertanyaan secara  tertulis dan  terstruktur kepada karyawan PT. 

Jesi Jason Surya Makmur. 

3. Studi Dokumentasi 

Yaitu data atau  informasi yang didokumentasikan oleh PT. Jesi Jason Surya 

Makmur.  Data  berupa  dokumen  tentang gambaran umum usaha dan 

produknya. 

3.7 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

3.7.1    Uji Alat Pengumpulan Data 

Menurut Sofian Masri (2008:111) untuk memperoleh data yang akan dianalisis 

atas kedua variabel  tersebut dalam  penelitian  ini  akan  digunakan  daftar  pernyataan,  

dari  setiap  pernyataan yang dimiliki pilihan jawaban responden, bentuk jawaban 

bernotasi / huruf SS, S, TAP, TS, dan STS dengan penilaian skor 5-4-3-2-1 untuk 

pernyataan positif dan 1-2-3-4-5 untuk pernyataan negatif. Skor  tersebut  didasarkan  

skala  ordinal  dengan  pernyataan  terstruktur sehingga akan mendekati harapan 

jawaban akan semakin tinggi nilai skor. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 
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Tabel 3.3 

Nilai, Notasi dan Predikat Pernyataan Positif 

Nilai Notasi Predikat 

5 SS Sangat Setuju 

4 S Setuju 

3 C Cukup 

2 TS Tidak Setuju 

1 STS Sangat Tidak Setuju 

Dalam  penelitian  ini  dilakukan  dua  pengujian  yaitu  uji  validitas  dan  uji 

reabilitas, yaitu sebagai berikut: 

1) Uji Validitas 

Menurut Suliyanto  (2009:47) validitas menunjukan  sejauh mana ketepatan dan 

kecermatan  suatu alat  ukur  dalam melakukan  fungsi  ukurnya. Pengujian  validitas  

data  dilakukan  pada  setiap  butir  pertanyaan (kuesioner), apakah valid atau tidak 

valid. Instrumen penelitian yang valid berarti  bahwa  instrumen  tersebut  dapat  

digunakan  untuk  mengukur  apa yang seharusnya diukur. 

Pengujian  validitas  ini  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan rumus sebagai 

berikut: 
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Dimana : 

N = jumlah responden  

X = skor per item pertanyaan  

Y = skor total 

2) Uji Reliabilitas 

Setelah  dilakukan  pengujian  validitas  data,  kemudian  dilanjutkan dengan  

pengujian  reliabilitas  data.  Pengujian  ini  dilakukan  untuk menganalisa  

data/instrumen  penelitian, berupa  butir-butir  pernyataan kuesioner,  apakah  reliabel  

atau  tidak  reliabel. Metode  yang  digunakan dalam  pengujian  reliabilitas  data  ini  

menggunaakan  Cronbach  Alpha. Instrumen penelitian yang  reliable berarti bahwa  

intrumen  tersebut dapat digunakan  beberapa  kali  untuk  mengukur  objek  yang  

sama.  Pengujian reliabilitas  ini  dilakukan  terhadap  butir-butir  pernyataan  

(kuesioner) dengan melihat nilai r (alpha) pada tabel reliabilitas data. 

Pengujian  reliabilitas  ini  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan rumus 

sebagai berikut: 
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Sedangkan  untuk  menghitung  dan  dapat  menggunakan  rumus sebagai 

berikut :   

 

Keterangan : 

 

Untuk  memudahkan  dalam  melakukan  perhitungan  validitas  dan reliabilitas 

data yang dilakukan dalam penelitian tugas akhir ini. 

3.7. 2   Pengujian Hipotesis 

 Hipotesis merupakan  pernyataan-pernyataan  yang menggambarkan  suatu 

hubungan  antara  dua  variabel  yang  berkaitan  dengan  suatu  kasus  tertentu  dan 

merupakan  anggapan  sementara  yang  perlu  diuji  benar  atau  tidak  benar  tentang 

dugaan dalam suatu penelitian serta memiliki manfaat bagi proses penelitian agar 
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efektif dan efisien. Hipotesis merupakan asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang  

dibuat  untuk  menjelaskan  hal  tersebut  dan  dituntut  untuk  melakukan 

pengecekannya.  Jika  asumsi  atau  dugaan  tersebut  dikhususkan  mengenai populasi,  

umunya  mengenai  nilai-nilai  parameter  populasi,  maka  hipotesis  itu disebut dengan 

hipotesis statistic. 

Menurut Sugiyono (2010:70) berpendapat bahwa hipotesis adalah jawaban  

sementara  terhadap  rumusan  masalah  penelitian,  dimana rumusan  masalah  

penelitian  telah  dinyatakan  dalam  bentuk  kalimat pertanyaan,  dikatakan  sementara  

karena  jawaban  yang  diberikan  hanya didasarkan pada teori relevan, belum 

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. 

3.7.3    Koefisien dan Determinasi 

Koefisien determinasi ( 𝑅2 ) digunakan untuk mengukur seberapa besar 

kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat terhadap penelitian ini. Jika 𝑅2 

semakin besar (mendekati 1), maka dapat dikatakan bahwa varian variabel bebas 

adalah besar terhadap variabel terikat. Hal ini berarti model yang digunakan semakin 

kuat untuk menerangkan varian variabel bebas terhadap variabel terikat 
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3.7.4   Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis  regresi  ini  digunakan  untuk  menguji  bagaimana  pengaruh masing-

masing  variabel  independen  (X)  terhadap  variabel  dependen  (Y)  yang 

diformulasikan dalam bentuk persamaan sebagai berikut: 

 

Sedangkan  untuk  nilai  konstanta  adan  b  dicari  dengan  menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

 

Keterangan:  

Y   = Variabel  dependen (Pengungkapan tanggungjawab sosial)  

a    =   Harga Y ketika X = 0 (harga konstan)  

b   =   Koefisien regresi  

X   =  Variabel  independen   

Kemudian  untuk  mengetahui  kuat  atau  lemahnya  hubungan  antara variabel  

independen dengan variabel dependen dihitung koefisien korelasi.  Jenis korelasi hanya 
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bisa digunakan pada hubungan variabel garis  lurus (linier) adalah korelasi Pearson 

product moment (r) adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan:  

 =  koefisien korelasi   

X    =  Variabel Independen  

Y    = Variabel Dependen 

Setelah korelasi dihitung dapat dilanjutkan dengan menghitung koefisien 

determinasi.Koefisien  determinasi  ini  berfungsi  untuk  mengetahui  besarnya 

pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen.  Dalam penggunaannya,  

koefisien  determinasi  ini  dinyatakan  dalam  persentase  (%) dengan rumus sebagai 

berikut: 

 

Keterangan:  

Kd  = Koefisien Determinasi  

r     = Koefisien korelasi   
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(Sumber: Sugiyono, 2010:231) 

3.7.5    Pengujian Secara Parsial (Uji t) 

Guna  untuk  mengetahui  apakah  secara  parsial  variabel  independen 

bermakna dipergunakan uji t secara parsial dengan rumus : 

 

Keterangan :  

r     =  koefisien korelasi   

n     = jumlah data    

Pengujian  secara  individual  untuk  melihat  pengaruh  masing-masing variabel  

sebab  terhadap  variabel  akibat.  Untuk  pengujian  pengaruh  parsial digunakan 

rumusanhipotesis sebagai berikut:  

1. H0:β1=  0  :  Tidak  terdapat  pengaruh  tingkat  leverage  terhadap pengungkapan 

tanggungjawab sosial.  

2.  Ha:β1≠ 0 : Terdapat pengaruh tingkat leverage terhadap pengungkapan 

tanggungjawab sosial. 

3. H0:β2= 0   :  Tidak  terdapat  pengaruh  profitabilitas  terhadap pengungkapan 

tanggungjawab sosial.  
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4.   Ha:β2≠  0  : Terdapat  pengaruh  profitabilitas  terhadap  pengungkapan 

tanggungjawab sosial.  

5. H0:β3= 0   : Tidak terdapat pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap 

pengungkapan tanggungjawab sosial. 

6. Ha:β3≠  0  :  Terdapat  pengaruh  ukuran  dewan  komisaris  terhadap 

pengungkapan tanggungjawab sosial.  

7. H0:β4= 0   :  Tidak  terdapat  pengaruh  ukuran  perusahaan  terhadap 

pengungkapan tanggungjawab sosial.  

8. Ha:β4≠  0  :  Terdapat  pengaruh  ukuran  perusahaan  terhadap pengungkapan 

tanggungjawab sosial.  

9.  H0:β5= 0   : Tidak terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap 

pengungkapan tanggungjawab sosial.  

10.  Ha:β4≠  0  :  Terdapat  pengaruh  kepemilikan  manajerial  terhadap    

pengungkapan tanggungjawab sosial. 

Uji  signifikansi  terhadap  hipotesis  tersebut  ditentukan  melalui  uji  t dengan kriteria 

pengujian  sebagai berikut :   

a. Tolak Ho jika t hitung > nilai t tabel.  

b. Terima Ho jika t hitung < nilai t tabel  
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Bila  Ho  diterima,  maka  hal  ini  diartikan  bahwa  pengaruh  variabel 

independen  secara  parsial  terhadap  variabel  dependen  dinilai  tidak  signifikan. 

Sedangkan  penolakan Ho menunjukkan  pengaruh  yang  signifikan  dari  variabel 

independen secara parsial terhadap suatu variabel dependen. 
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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 Jesi Jason Surya Makmur adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam 

bidang Textil yang berlokasi di Subang dan beralamat di JL. Raya Wantilan-

Cipeundeuy, Kecamatan. Cipeundeuy, Kabupaten Subang yang didirikan pada tahun 

2016. Oleh pendiri Heru Alam Surja Wibowo, sebelumnya perusahaan ini adalah PT 

Benang Sari Indonesia di karenakan sang pemilik gulung tikar maka di ambil alih oleh 

heru alam surja wibowo, kemudian meneruskan kembali usahanya dalam bidang textile 

ini. Berikut adalah produk yang dihasilkan PT Jesi Jason Surya Makmur antara lain: 

Cotton Combed, cotton carded. Selain memasarkan produknya dipasar domestik, PT 

Jesi Jason Surya Makmur juga melakukan penjualan ke luar negri antaralain, china dan 

shanghai. 
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4.1.1.2 Visi dan Misi Perusahaan 

Visi 

Menjadi Indrustri Spinning Terbaik di Jawa Barat. 

Misi 

1. Memberikan layanan terbaik dan profesional untuk memenuhi kepuasan 

pelanggan. 

2. Menciptakan dan mengembangkan produk-produk inovatif dan berkualitas 

dengan harga bersaing. 

3. Menghasilkan laba yang dapat mendukung pengembangan usaha. 

4. Bermitra dengan stakeholder (Karyawan, Pelanggan, Masyarakat) 

4.1.2 Aspek Kegiatan Usaha 

PT Jesi Jason Surya Makmur adalah perusahaan yang beroperasi dalam bentuk 

pabrik yang memperoduksi benang dari bahan baku kapas menjadi benang, tidak 

seperti pabrik tekstil lainnya PT Jesi Jason Surya Makmur hanya fokus pada pembuatan 

benang saja . Berikut peniliti jabarkan bagaimana proses dalam pembuatan benang, 

yaitu bahan baku kapas dikirim dari gudang kedalam blowroom sesuai mixingan yang 

sudah ditentukan permintaan oleh bagian quality control lalu kapas tersebut dicacah 

dengan mesin pencacah yang bernama Blower kemudian kapas tersebut masuk 

kedalam mesin carding lalu masuk kedalam mesin  drawing dari mesin drawing 

tersebut masuk kedalam roving atau mesin simplek, kemudian proses selanjutnya 
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masuk kedalam mesin ringframe spinning, lalu tahap terakhir masuk lagi kedalam 

mesin winding dari semua proses tersebut maka jadilah sebuah benang. Kemudian 

benang tersebut harus di steam dilakukan pengecekan dengan sinar UV untuk 

pengecekan benang itu belang atau tidak supaya diketahui kualitasnya, setelah 

diketahui kualitasnya benang tersebut di packing lalu siap dipasarkan kepada 

pelanggan. Untuk penjualannya produknya PT Jesi Jason Surya Makmur sudah 

mempunyai langganan sendiri yaitu menjual produknya ke pabrik tekstil lainnya. 

 Berikut adalah jenis-jenis produk benang yang di produksi pada PT Jesi Jason 

Surya Makmur diantaranya: 

4.1.2.1 Cotton Combed 

Cotton Combed adalah jenis kain yang menggunakan benang combed 

dan komposisi nya 100% cotton atau kapas. Untuk mendapatkan benang combed, 

kapas diolah melalui proses comb atau disisir menggunakan mesin combing. Karena 

proses pembuatan benangnya disisir atau comb, maka hasil benang yang didapatkan 

menjadi lebih lembut. Dan kain yang didapatkan lebih halus dan dan rata. Kain 

Combed juga memiliki struktur benang yang lebih rata, lebih tidak berbulu dan berbiji 

sehingga kualitas nya sangat baik. 

4.1.2.2    Cotton Carded 

Cotton Carded adalah jenis kain yang menggunakan benang carded dan 

komposisi nya pun sama yaitu 100% cotton atau kapas. Berbeda dengan Combed, 

untuk mendapatkan benang Carded, kapas diolah melalui proses Carding atau digaruk 

https://knitto.co.id/blog/tag/cotton/
https://knitto.co.id/blog/tag/kain/
https://knitto.co.id/blog/tag/cotton/
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menggunakan mesin carding. Pengambilan nama Carded pun sama-sama diambil dari 

nama mesin pembuat nya yaitu mesin Carding. Hasil kain yang menggunakan benang 

carded berbeda dengan combed, perbedaan nya adalah kain cenderung lebih kasar, 

memiliki bintik putih, cenderung lebih berbulu dan berbiji. Dari segi kualitas, memang 

kain Carded dibawah kain Combed akan tetapi harga nya lebih murah. 

4.1.3 Struktur Organisasi 

Berikut adalah gamabaran umum struktur organisasi perusahaan pada PT Jesi 

Jason Surya Makmur 
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi PT Jesi Jason Surya Makmur 

Sumber: Hasil Struktur Organisasi PT JJSM 
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4.1.4 Uraian Pekerjaan 

Uraian tugas dan tanggung-jawab pada tiap departemen yang ada pada PT Jesi 

Jason Surya Makmur adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Pabrik 

1) Mengawasi jalannya proses pembuatan benang 

2) Mengontrol bawahan-bawahannya apakah ada kendala atau tidak 

3) Bertanggung jawab dengan situasi yg ada di pabrik 

4) Melakukan diskusi permasalahan yang terjadi dilapangan 

2. Staff HRD (Human Resource Development) 

1) Bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya 

manusia yang adalah sebuah perusahaan 

2) Memberikan bantuan dan masukan dalam membuat sistem HR efisien dan 

efektif 

3) Melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai sehingga nantinya juga 

betindak dalam seleksi, promosi, demosipegawai yang dirasa perlu 

dilakukan 

4) Membuat kontrak kerja untuk pegawai termasuk memperbaharuinya 

5) Membuat surat tugas dan administrasi bagi pegawai 

6) Mengurusi Asuransi pegawai, seperti BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan 

7) Membuat rekapitulasi absensi pegawai 

8) Membantu mengarsipkan dokumen perusahaan 
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3. Staf GA (General Affair) 

1) melakukan koordinasi dengan departemen lain untuk mengetahui 

kebutuhan mereka serta merencanakan anggaran pengadaan barang atau 

jasa beserta biaya pemeliharaannya. 

2) Pengadaan seluruh peralatan dan kebutuhan kerja meliputi alat tulis kantor, 

meja, kursi, laptop, komputer, AC, aksesoris atau penghias ruangan, dan 

lain sebagainya. Tugas ini juga mencakup fasilitas dan sumber daya 

penunjang lain seperti kendaraan operasional, office boy, cleaning service, 

satpam, operator telpon, dan jasa outsourcing lainnya. 

3) Diperlukan kerja sama yang baik dengan departemen terkait untuk 

mempercepat proses pengadaan yang sesuai dengan kebutuhan pemakai 

sehingga mendapatkan produk dengan spesifikasi akurat dan berkualitas 

dan tidak melebihi anggaran yang ditentukan. 

4. Staff Accounting 

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)  Rekonsiliasi dan penyesuaian data finansial 
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5. Staff Admin Gudang 

1) membuat surat jalan 

2) membuat laporan harian in-out dan di scan setelah meminta tanda tangan 

lalu dikirimkan ke jakarta 

3) melakukan penimbang mobil masuk dan keluar setiap hari 

4) update rekap penjualan  

5) mengerjakan buku manual 

6) melakukan koordinasi dengan bagian terkait apabila ada mobil masuk untuk 

muat 

7) menimbang data masuk waste setiap hari 

6. Staff Admin Produksi 

1) menginput laporan harian produksi dari mesin produksi back proses, ring 

frame, winding, dan termasuk produksi packing 

2) Membuat laporan lose harian 

3) Menginput data efesiensi mesin 

4) Menimbang data waste masuk 

5) Membuat labek cones dan packing 

6) Membuat berita acara 

7) Membuat surat internal atau eksternal 

7. Staff Admin QC 

1) Membuat target produksi untuk pacuan produksi 
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2) Menginput laporan quality control dari kualitas bahan baku sampai menjadi 

benang 

3) Membuat laporan harian 

3.1.5 Profil Responden 

Profil responden adalah hasil dari survey terhadap objek, dalam hal ini karyawan 

PT Jesi Jason Surya Makmur sebagai responden. Data karakteristik responden 

sebanyak 15 orang dengan didasarkan kepada jenis kelamin, unit kerja, pendidikan, 

umur, dan lama kerja 

Tabel 4.1 

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah 

1. Laki-laki 223 orang 

2. Perempuan 252 orang 

Jumlah 475 orang 

          Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019 

Dari tabel 4.1 diatas diketahui bahwa sebanyak  223 orang responden laki-laki 

dan sisanya sebanyak 252 orang adalah responden perempuan.  
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Tabel 4.2 

Komposisi Responden Berdasarkan Unit Kerja 

Usia Jumlah 

20 - 25 th 15 

26 - 30 th 10 

31 - 35 th 12 

36 - 40 th 3 

> 40 th 8 

Jumlah 48 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019 

Tabel 4.3 

Responden Berdasarkan Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah 

1 S1 16 

2 D3 8 

3 SMA/SMK 19 

4 SD 5 

Jumlah 48 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019 
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Tabel 4.4 

Responden Berdasarkan Masa Kerja 

No Masa Kerja Jumlah 

1 >=1 35 

2 >=3 13 

Jumlah 48 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019 

4.1.6 Fasilitas yang Dimiliki 

Fasilitas yang tersedia di PT Jesi Jason Surya Makmur  

1. Fasilitas Umum 

1) Mushola 

PT Jesi Jason Surya Makmur menyediakan mushola bagi karyawan yang 

beragama muslim, sehingga karyawan tidak merasa khawatir apabila akan 

menjalankan ibadah sholat. 

2) Kantin 

PT Jesi Jason Surya Makmur mempunyai kantin sendiri tempat istirahat 

untuk karyawan bagi karyawan yang memerlukan makan dan minum serta 

senack-senack kecil. Sehingga karyawan tidak perlu jauh keluar pabrik. 
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3) Toilet 

Sudah tidak lazim lagi disetiap perusahaan masing-masing memiliki toilet, 

tidak luput PT Jesi Jason Surya Makmur juga memiliki toilet tersendiri 

yang dipisah masing-masing laki-laki dan perempuan. 

4) Parkir 

Agar karyawan merasa nyaman dan aman PT Jesi Jason Surya Makmur 

menyediakan lahan untuk parkir khususnya Roda Dua bagi karyawan yang 

membawa kendaraan. 

5) Ruang Tunggu 

PT Jesi Jason Surya Makmur menyediakan ruang tunggu untuk tamu 

apabila ada kepentingan bertemu dengan orang yang dituju. 

6) Ruang Meeting 

Ruangan yang nyaman sangat penting apabila sedang mendiskusikan 

tentang masalah pekerjaan PT Jesi Jason Surya Makmur sangat menjaga 

kebersihan sehingga meeting berlangsung merasa nyaman dan merasa 

tanpa terganggu. 

7) Lapangan Olahraga 

Fasilitas ini diperuntukkan untuk karyawan yang ingin melakukan 

kegiatan olahrga, semua karyawan melakukan kegiatan olaharga guna 

menjaga kesehatan jasmani. 

 

 



69 
 

 
 

8) Bus Jemputan 

Fasilitas kendaraan bus jemputan digunakan untuk karyawan yang 

mempunyai rumah yang jaraknya jauh dari perusahaan sehingga 

perusahaan memberikan kendaraan bagi karyawan untuk 

mempermudah saat akan bekerja. 

2. Fasilitas Operasional 

1) Printer 

2) Komputer dan proyektor 

3) Kendaraan sepeda motor 

4) Telepon 

5) Wifi 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Plaksanaan Variabel Lingkungan Kerja ( x ) Pada PT. Jesi Jason Surya 

Makmur 

Uji validitas digunakan untuk melihat apakah alat ukur yang digunakan dalam 

penelitian dapat mengukur apa yang seharunya diukur. Berdasarkan hasil uji validitas 

intrumen melalui progam  IBM SPSS 25, untuk mengukur nilai validitas ditentukan 

dengan melihat nilai a = 0.05 dengan jumlah 48 responden. Jika hasil validitas berada 

diatas 0,3 maka dianggap butir pernyataan atau instrument sudah valid. 
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4.2.1.1 Uji Validitas Variabel Lingkungan Kerja 

Tabel 4.5 

Koefisien Lingkungan Kerja 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil olah data spss25 

Pada tabel 4.5  menunjukkan bahwa seluruh   indikator dinyatakan valid. 

Dinyatakan valid karena variabel Lingkungan Kerja ( x ) memiliki nilai korelasinya > 

0.3 dan dinyatakan valid. 

  

No. Butir 
Pertanyaan 

r hitung r kritik Kriteria 

P1 0,529 0,3 Valid 

P2 0,684 0,3 Valid 

P3 0,619 0,3 Valid 

P4 0,701 0,3 Valid 

P5 0,584 0,3 Valid 

P6 0,451 0,3 Valid 

P7 0,607 0,3 Valid 
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4.2.1.2 Uji Validitas Variabel Stress Kerja  

Tabel 4.6 

Koefisien Stress Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil olah data spss25 

Pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa terdapat satu indikator yang tidak valid yaitu 

indikator pertanyaan ke7 yang nilai korelasinya berada dibawah 0.3, selebihnya 

indikator-indikator yang lain pada variabel Stress Kerja (Y) memiliki nilai korelasi > 

0.3 dan dinyatakan valid. 

4.2.2 Uji  Reabilitas 

Uji reliabilitas adalah untuk mengetahui apakah jawaban yang diberikan 

responden dapat dipercaya atau dapat diandalkan, dengan menggunakan analisis 

reliabilitas melalui metode Cronbach's Alpha dimana suatu instrument dikatakan 

reliable bila memiliki keandalan atau alpha sebesar 0.6. 

Tabel dibawah ini menunjukkan hasil pengujian reliabilitas dengan 

menggunakan alat bantu IBM SPSS Statistics 25. 

No. Butir 
Pertanyaan 

r hitung r kritik Kriteria 

P1 0,597 0,3 Valid 

P2 0,463 0,3 Valid 

P3 0,638 0,3 Valid 

P4 0,401 0,3 Valid 

P5 0,448 0,3 Valid 

P6 0,301 0,3 Valid 

P7 0,213 0,3 Tidak Valid 
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4.2.2.1 Uji  Reliabilitas Lingkungan Kerja 

Berikut ini adalah hasil dari output komputer program IBM SPSS 

Statistics23 mengenai uji reliabilitas untuk instrumen Lingkungan Kerja. 

Tabel 4.7 

Uji Reabilitas Lingkungan 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.739 8 

Berdasarkan tabel 4.7 hasil uji reliabilitas variabel lingkungan kerja di atas, 

tujuh item indikator memiliki nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,739 yaitu lebih besar 

dari 0,6. Berdasarkan ketentuan di atas maka indikator-indikator dalam penelitian ini 

dikatakan reliabel atau dapat diandalkan. 

4.2.1.1 Uji  Reliabilitas Stres Kerja 

Stress Kerja  adalah instrumen kedua yang akan diuji. Uji reliabilitas 

untuk variabel Stress kerja  disajikan pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.8 

Uji Reabilitas Stress Kerja 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.661 7 

 

Berdasarkan tabel 4.8 hasil uji reliabilitas variabel Stress Kerja menyatakan 

bahwa ketujuh item indikator memiliki nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,661 yaitu 

lebih besar dari 0,6. Berdasarkan ketentuan di atas maka indikator-indikator dalam 

penelitian ini dikatakan reliabel atau dapat diandalkan. 

4.2.3 Pelaksanaan Lingkungan Kerja 

Untuk membuat Tabel Kriteria Lingkungan Kerja, sebelumnya kita harus 

menentukan Jarak Interval terlebih dahulu, Jarak Interval dicari dengan rumus 

sebagai berikut: 

JI =
48(7) − 48(1)

5
=
336 − 48

5
=
288

5
= 58 
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Tabel 4.9 

Kriteria  Lingkung Kerja  

 

 

 

 

                                       

Sumber: Hasil olahan katagori nilai 

 

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan 

kepada 48 responden, diperoleh hasil mengenai lingkungan kerja pada PT Jesi Jason 

Surya Makmur yang dapat dilihat pada analisisnya sebagai berikut: 

1. Penerangan yang ada diruang kerja telah sesuai dengan kebutuhan 

Tanggapan karyawan Penerangan yang ada diruang kerja telah sesuai dengan 

kebutuhan sebagai berikut: 

  

Nilai  Kriteria 

200-240 Sangat Baik 

162-199 Baik 

124-161 Cukup Baik 

86-123 Tidak Baik 

48-85 Sangat Tidak Baik 
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Tabel 4.10 

Penerangan yang ada diruang kerja telah sesuai dengan kebutuhan 

Keterangan  Bobot Jumlah Responden Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 3 15 6.25 

Setuju 4 25 100 52.08 

Cukup 3 20 60 41.67 

Tidak setuju 2 0 0 0.00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0.00 

Jumlah  48 175 100 

Sumber : Hasil olahan kuesioner 2019 

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh tanggapan karyawan mengenai Penerangan yang 

ada diruang kerja telah sesuai dengan kebutuhan termasuk dalam kategori cukup baik 

dengan skor 175. Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 3 orang  atau 

6,25 % karyawan yang menyatakan setuju sebanyak 25 orang atau 52,08% karyawan 

yang menyatakan cukup 20 orang atau 41,67%. Artinya, karyawan menyatakan 

Penerangan yang ada diruang kerja telah sesuai dengan kebutuhan. 

2. Kondisi udara di ruang kerja memberikan kenyamanan pada saya selama 

bekerja 

Tanggapan karyawan Kondisi udara di ruang kerja memberikan kenyamanan 

pada saya selama bekerja sebagai berikut: 
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Tabel 4.11 

Kondisi udara di ruang kerja memberikan kenyamanan pada saya 

selama bekerja 

Keterangan  Bobot Jumlah Responden Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 4 20 8.33 

Setuju 4 31 124 64.58 

Cukup 3 12 36 25.00 

Tidak setuju 2 1 2 2.08 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah  48 182 100 

   Sumber : Hasil olahan kuesioner 2019 

Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh tanggapan karyawan mengenai Kondisi udara di 

ruang kerja memberikan kenyamanan pada saya selama bekerja termasuk dalam 

kategori baik dengan skor 182. Karyawan yang menyatakan setuju sebanyak 4 atau 

8,33% karyawan yang menyatakn setuju 31 orang atau 64,58%. Karyawan yang 

menyatakan cukup 12 orang atau 25% karyawan yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 1 orang atau 2,08%. Artinya, Kondisi udara di ruang kerja memberikan 

kenyamanan pada saya selama bekerja. 

3. Lingkungan kerja karyawan tenang dan bebas dari suara bising mesin 

Tanggapan karyawan mengenai Lingkungan kerja karyawan tenang dan bebas 

dari suara bising mesin sebagai berikut: 
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Tabel 4.12 

Lingkungan kerja karyawan tenang dan bebas dari suara bising mesin 

Keterangan  Bobot Jumlah Responden Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 4 20 8.33 

Setuju 4 23 92 47.92 

Cukup 3 17 51 35.42 

Tidak setuju 2 3 6 6.25 

Sangat Tidak Setuju 1 1 1 2.08 

Jumlah  48 170 100 

   Sumber : Hasil olahan kuesioner 2019 

Berdasarkan tabel 4.12 diperoleh tanggapan karyawan mengenai Lingkungan kerja 

karyawan tenang dan bebas dari suara bising mesin termasuk dalam kategori baik 

dengan skor 170. Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 4 orang atau 

8,33%, karyawan menyatakan setuju sebanyak sebanyak 23 orang atau 47,92% 

karyawan yang menyatakan cukup setuju sebanyak 17 orang atau 35,42% karyawan 

yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1 orang atau 2,08%. Artinya, Lingkungan kerja 

karyawan tenang dan bebas dari suara bising mesin 

4. Ruang kerja karyawan bersih dan tidak terdapat bau-bau sehingga tidak 

menggangu konsentrasi saat bekerja 

Tanggapan karyawan mengenai Ruang kerja karyawan bersih dan tidak 

terdapat bau-bau sehingga tidak menggangu konsentrasi saat bekerja sebagai berikut: 
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Tabel 4.13 

Ruang kerja karyawan bersih dan tidak terdapat bau-bau sehingga tidak 

menggangu konsentrasi saat bekerja 

Keterangan  Bobot Jumlah Responden Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 1 5 2.08 

Setuju 4 22 88 45.83 

Cukup 3 24 72 50 

Tidak setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 1 1 2.08 

Jumlah  48 166 100 

   Sumber : Hasil olahan kuesioner 2019 

Berdasarkan tabel 4.13 diperoleh tanggapan karyawan mengenai Ruang kerja 

karyawan bersih dan tidak terdapat bau-bau sehingga tidak menggangu konsentrasi saat 

bekerja termasuk dalam kategori baik dengan skor 166. Karyawan yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 1 orang atau 2,08%, karyawan yang menyatakan setuju 

sebanyak 22 orang atau 45,83%, karyawan menyatakan cukup sebanyak 24 orang atau 

50%. Artinya, Ruang kerja karyawan bersih dan tidak terdapat bau-bau sehingga tidak 

menggangu konsentrasi saat bekerja 

5. Adanya petugas keamanan dilingkungan kantor, membuat saya bekerja 

sangat baik 

Tanggapan karyawan mengenai Adanya petugas keamanan dilingkungan 

kantor, membuat saya bekerja sangat baik sebagai berikut: 
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Tabel 4.14 

Adanya petugas keamanan dilingkungan kantor, membuat saya bekerja 

sangat baik 

Keterangan  Bobot Jumlah Responden Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 2 10 4.17 

Setuju 4 24 96 50 

Cukup 3 21 63 43.75 

Tidak setuju 2 1 2 2.08 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah  48 171 100 

Sumber : Hasil olahan kuesioner 2019 

Berdasarkan tabel 4.14 diperoleh tanggapan karyawan mengenai Adanya petugas 

keamanan dilingkungan kantor, membuat saya bekerja sangat baik termasuk dalam 

kategori baik dengan skor 171. Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 2 

orang atau 41,7%, karyawan yang menyatakan setuju sebanyak 24 orang atau 50%, 

cukup sebanyak 21 orang atau 43,75%, tidak setuju sebanyak 1 orang atau 2,08%. 

Artinya, Adanya petugas keamanan dilingkungan kantor, membuat saya bekerja sangat 

baik 

6. Tempat kerja saya menjamin keamanan pegawainya saat bekerja 

Tanggapan karyawan mengenai Tempat kerja saya menjamin keamanan 

pegawainya saat bekerja sebagai berikut: 
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Tabel 4.15 

Tempat kerja saya menjamin keamanan pegawainya saat bekerja 

Keterangan  Bobot Jumlah Responden Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 0 0 0 

Setuju 4 17 68 35.42 

Cukup 3 30 90 62.50 

Tidak setuju 2 1 2 2.08 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah  48 160 100 

Sumber : Hasil olahan kuesioner 2019 

Berdasarkan tabel 4.15 diperoleh tanggapan karyawan mengenai Tempat kerja saya 

menjamin keamanan pegawainya saat bekerja termasuk dalam kategori baik dengan 

skor 160. Karyawan yang menyatakan setuju sebanyak 17 orang atau 35,42%, cukup 

sebanyak 30 orang atau 62,50%, tidak setuju sebanyak 1 orang atau 2.08%. Artinya, 

karyawan menyatakan. Tempat kerja saya menjamin keamanan pegawainya saat 

bekerja. 
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7.   Kondisi udara di lingkungan kerja saya sangat bersih sehingga pegawai 

merasa nyaman 

Tanggapan karyawan mengenai Kondisi udara di lingkungan kerja saya sangat 

bersih sehingga pegawai merasa nyaman sebagai berikut: 

Tabel 4.16 

Kondisi udara di lingkungan kerja saya sangat bersih sehingga pegawai 

merasa nyaman 

Keterangan  Bobot Jumlah Responden Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 6 30 12.50 

Setuju 4 24 96 50 

Cukup 3 18 54 37.50 

Tidak setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah  48 180 100 

Sumber : Hasil olahan kuesioner 2019 

Berdasarkan tabel 4.16 diperoleh tanggapan Kondisi udara di lingkungan kerja 

saya sangat bersih sehingga pegawai merasa nyaman termasuk dalam kategori baik 

dengan skor 180. Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 6 orang atau 

12,50%, setuju sebanyak 24 orang atau 50%, cukup sebanyak 18 orang atau 37,50%. 

Artinya, Kondisi udara di lingkungan kerja saya sangat bersih sehingga pegawai 

merasa nyaman.  
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1. Tabel Kriteria Rekapitulasi Lingkungan Kerja 

Untuk membuat Tabel Kriteria Rekapitulasi Lingkungan kerja, sebelumnya 

kita harus menentukan Jarak Interval terlebih dahulu, Jarak Interval dicari dengan 

rumus sebagai berikut: 

JI =
48(7)(5) − 48(7)(1)

5
=
1.680 − 336

5
=
1.344

5
= 269 

Tabel 4.17 

Kriteria Rekapitulasi 

Nilai Kriteria 

1412-1680 Sangat Baik 

1143-1411 Baik 

874-1142 Cukup Baik 

605-873 Tidak Baik 

336-604 Sangat Tidak Baik 

                   Sumber: Hasil olahan kuesioner 2019 

1. Tabel Rekapitulasi Lingkungan Kerja 

Dari penilaian indikator-indikator pada tabel-tabel distribusi frekuensi 

pengawasan, maka dapat diketahui bahwa nilai dari tanggapan responden terhadap 

pengawasan pada PT Jesi Jason Surya makmur adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4. 18 

Tabel Rekapitulasi Lingkungan Kerja 

No. Pertanyaan  
Target 
Skor 

Sekor 
Tercapai Kriteria  

1 
Penerangan yang ada diruang kerja 

telah sesuai dengan kebutuhan 
240 175 Baik  

2 
Kondisi udara di ruang kerja 

memberikan kenyamanan pada saya 

selama bekerja 

240 182 Baik 

3 
Lingkungan kerja karyawan tenang 

dan bebas dari suara bising mesin 
240 170 Baik 

4 
Ruang kerja karyawan bersih dan 

tidak terdapat bau-bau sehingga tidak 

menggangu konsentrasi saat bekerja 

240 166 Baik 

5 
Adanya petugas keamanan 

dilingkungan kantor, membuat saya 

bekerja sangat baik 

240 171 Baik 

6 
Tempat kerja saya menjamin 

keamanan pegawainya saat bekerja 
240 160 Cukup Baik 

7 
Kondisi udara di lingkungan kerja 

saya sangat bersih sehingga pegawai 

merasa nyaman 

240 180 Baik 

Total 1204   

Sumber: Hasil olahan kuesioner 2019 

Berdasarkan  pada tabel 4.18 Lingkungan Kerja Pada PT. Jesi Jason Surya Makmur 

termasuk kategori  cukup baik dengan jumlah skor sebanyak 1204. Artinya, 

Lingkungan Kerja Pada PT. Jesi Jason Surya Makmur baik. Hal ini dapat dilihat dari 

indikator-indikator: Penerangan yang ada diruang kerja telah sesuai dengan kebutuhan, 

Kondisi udara di ruang kerja memberikan kenyamanan pada saya selama bekerja, 
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Lingkungan kerja karyawan tenang dan bebas dari suara bising mesin, Ruang kerja 

karyawan bersih dan tidak terdapat bau-bau sehingga tidak menggangu konsentrasi saat 

bekerja, Adanya petugas keamanan dilingkungan kantor, membuat saya bekerja sangat 

baik, Tempat kerja saya menjamin keamanan pegawainya saat bekerja, Kondisi udara 

di lingkungan kerja saya sangat bersih sehingga pegawai merasa nyaman. 

4.2.4 Pelaksanaan Stress Kerja 

Untuk membuat Tabel Kriteria Stress Kerja, sebelumnya kita harus 

menentukan Jarak Interval terlebih dahulu, Jarak Interval dicari dengan rumus 

sebagai berikut: 

JI =
48(6) − 48(1)

5
=
288 − 48

5
=
240

5
= 48 

Tabel 4.19 

Kriteria Stress Kerja 

Nilai  Kriteria 

237-284 Sangat Baik 

189-236 Baik 

141-188 Cukup Baik 

93-140 Tidak Baik 

48-92 Sangat Tidak Baik 

 Sumber: Hasil olahan katagori nilai 
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Berdasarkan data-data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan 

kepada 48 responden, diperoleh hasil mengenai Stress Kerja pada PT Jesi Jason Surya 

Makmur yang dapat dilihat pada analisis sebagai berikut: 

1. Dalam menjalan pekerjaan, saya ditekan dengan banyak peraturan 

Tanggapan karyawan  mengenai Dalam menjalan pekerjaan, saya ditekan 

dengan banyak peraturan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 20 

Dalam menjalankan pekerjaan saya ditekan dengan  

banyak peraturan 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 1 5 2.08 

Setuju 4 32 128 66.67 

Cukup 3 12 36 25.00 

Tidak setuju 2 3 6 6.25 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah  48 175 100 

Sumber: Hasil olahan kuesioner 2019 

Berdasarkan tabel 4.20 diperoleh tanggapan karyawan Dalam menjalan 

pekerjaan, saya ditekan dengan banyak peraturan termasuk dalam kategori baik dengan 

skor 175. Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 1 orang atau 2,08%, 

setuju sebanyak 32 orang atau 66,67%, cukup setuju sebanyak 12 orang atau 25%, tidak 

setuju sebanyak 3 orang atau 6,25%. Artinya, Dalam menjalan pekerjaan, saya ditekan 

dengan banyak peraturan 
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2. Adanya bekerja dalam shift membuat karyawan merasa tidak nyaman 

Tanggapan karyawan mengenai Adanya bekerja dalam shift membuat 

karyawan merasa tidak nyaman adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.21 

Adanya bekerja dalam shift membuat karyawan merasa tidak nyaman 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 1 5 2.08 

Setuju 4 27 108 56.25 

Cukup 3 20 60 41.67 

Tidak setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah  48 173 100 

Sumber: Hasil olahan kuesioner 2019 

Berdasarkan tabel 4.21 diperoleh tanggapan karyawan mengenai Adanya bekerja 

dalam shift membuat karyawan merasa tidak nyaman termasuk dalam kategori baik 

dengan skor 173. Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 1 orang atau 

2,08%, dan yang menyatakan setuju sebanyak 27 orang atau 56, 25%, cukup setuju 

sebanyak 20 orang atau 41,67%. Artinya, Adanya bekerja dalam shift membuat 

karyawan merasa tidak nyaman 

3. Pimpinan selalu memberikan teguran yang keras pada karyawan yang 

melakukan kesalahan kerja 

Tanggapan karyawan mengenai Pimpinan selalu memberikan teguran yang 

keras pada karyawan yang melakukan kesalahan kerja adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.22 

Pimpinan selalu memberikan teguran yang keras pada karyawan yang 

melakukan kesalahan kerja 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 7 35 14.58 

Setuju 4 26 104 54.17 

Cukup 3 15 45 31.25 

Tidak setuju 2 0 0 0.00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0.00 

Jumlah  48 184 100.00 

Sumber: Hasil olahan kuesioner 2019 

Berdasarkan tabel 4.22 diperoleh tanggapan karyawan mengenai Pimpinan selalu 

memberikan teguran yang keras pada karyawan yang melakukan kesalahan kerja 

termasuk dalam kategori baik dengan skor 184. Karyawan yang menyatakan sangat 

setuju sebanayak 7 orang atau 14,58%, setuju sebanyak 26 orang atau 54,17%, dan 

yang menyatakan  cukup setuju sebanyak 15 orang atau 31,25%. Artinya, Pimpinan 

selalu memberikan teguran yang keras pada karyawan yang melakukan kesalahan 

kerja. 

4. Pekerjaan yang saya lakukan di perusahaan ini tidak sesuai dengan 

ketrampilan saya 

Tanggapan karyawan mengenai Pekerjaan yang saya lakukan di perusahaan ini 

tidak sesuai dengan ketrampilan saya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4. 23 

Pekerjaan yang saya lakukan di perusahaan ini tidak sesuai dengan 

ketrampilan saya 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 3 15 6.25 

Setuju 4 16 64 33.33 

Cukup 3 25 75 52.08 

Tidak setuju 2 4 8 8.33 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah  48 162 100 

Sumber: Hasil olahan kuesioner 2019 

Berdasarkan tabel 4.23 diperoleh tanggapan karyawan mengenai Pekerjaan yang 

saya lakukan di perusahaan ini tidak sesuai dengan ketrampilan saya termasuk dalam 

kategori baik dengan skor 162. Karyawan yang menyatakan setuju sebanyak 3 orang 

atau 6,25%, dan yang menyatakan setuju sebanyak 16 orang atau 33,33%, cukup setuju 

sebanyak 25 orang atau 52,08%, tidak setuju sebayak 4 orang atau 8,33  Artinya, 

Pekerjaan yang saya lakukan di perusahaan ini tidak sesuai dengan ketrampilan saya 

5. Peran yang saya terima di perusahaan ini sering bertentangan satu sama 

lain sehingga membingungkan 

Tanggapan karyawan mengenai Peran yang saya terima di perusahan ini sering 

bertentangan satu sama lain sehingga membingungkan adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4. 24 

Peran yang saya terima di perusahaan ini sering bertentangan satu sama lain 

sehingga membingungkan 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 2 10 4.17 

Setuju 4 30 120 62.50 

Cukup 3 15 45 31.25 

Tidak setuju 2 1 2 2.08 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah  48 177 100 

Sumber: Hasil olahan kuesioner 2019 

Berdasarkan tabel 4.24 diperoleh tanggapan karyawan mengenai Peran yang 

saya terima di perusahan ini sering bertentangan satu sama lain sehingga 

membingungkan termasuk dalam kategori sangat baik dengan skor 177. Karyawan 

yang menyatakan sangat setuju sebanyak 2 orang atau 4,17%, dan yang menyatakan 

setuju sebanyak 30 orang atau 62,50%, cukup setuju sebanyak 15 orang atau 31, 25%, 

tidak setuju sebanyak 1 orang atau 2,08%. Artinya, Peran yang saya terima di 

perusahaan ini sering bertentangan satu sama lain sehingga membingungkan.  
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6. Alur perintah struktur organisasi yang tumpang tindih menjadi ketidak 

nyamanan bekerja 

Tanggapan karyawan mengenai Alur perintah struktur organisasi yang tumpang 

tindih menjadi ketidak nyamanan bekerja adalah sebagai berikut : 

Tabel 4. 25 

Alur perintah struktur organisasi yang tumpang tindih menjadi ketidak 

nyamanan bekerja 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 6 30 12.50 

Setuju 4 26 104 54.17 

Cukup 3 14 42 29.17 

Tidak setuju 2 2 4 4.17 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah  48 180 100 

Sumber: Hasil olahan kuesioner 2019 

Berdasarkan tabel 4.25 diperoleh tanggapan karyawan mengenai Alur perintah 

struktur organisasi yang tumpang tindih menjadi ketidak nyamanan bekerja termasuk 

dalam kategori baik dengan skor 180. Karyawan yang menyatakan sangat setuju 

sebanyak 6 orang atau 12,50%,yang menyatakan setuju sebanyak 26 orang atau 

54,17%, yang menyatakan cukup setuju sebanyak 14 orang atau 29,17%, yang 

menyatakan Tidak setuju sebanyak 2 orang atau 4,17%. Artinya, Alur perintah struktur 

organisasi yang tumpang tindih menjadi ketidak nyamanan bekerja   
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1. Tabel Kriteria Rekapitulasi Stress Kerja 

Untuk membuat Tabel Kriteria Rekapitulasi Stress Kerja, sebelumnya kita 

harus menentukan Jarak Interval terlebih dahulu, Jarak Interval dicari dengan 

rumus sebagai berikut: 

JI =
48(6)(5) − 48(6)(1)

5
=
1.440 − 288

5
=
1.152

5
= 230 

Tabel 4. 26 

Kriteria Rekapitulasi 

Nilai Kriteria 

1.210-1.440 Sangat Baik 

980- 1.209 Baik 

749-979 Cukup Baik 

519-748 Tidak Baik 

288-518 Sangat Tidak Baik 

             Sumber: Hasil olahan kuesioner 2019 

2. Tabel Rekapitulasi Stress Kerja 

Dari penilaian indikator-indikator pada tabel-tabel distribusi frekuensi stress 

kerja, maka dapat diketahui bahwa nilai dari tanggapan responden terhadap Stress 

Kerja pada PT. Jesi Jason Surya Makmur  adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4. 27 

Tabel Rekapitulasi Stress kerja 

No. Pertanyaan 
Target 
Skor Skor Tercapai Kriteria 

1 
Dalam menjalan pekerjaan, saya 

ditekan dengan banyak peraturan 
240 175 Baik 

2 
Adanya bekerja dalam shift membuat 

karyawan merasa tidak nyaman 
240 173 Baik 

3 
Pimpinan selalu memberikan teguran 

yang keras pada karyawan yang 

melakukan kesalahan kerja 

240 184 Baik 

4 
Keberhasilan  pegawai  lain  menjadi  

pesaing kinerja saya. 
240 162 Baik 

5 
Peran yang saya terima di perusahaan 

ini sering bertentangan satu sama lain 

sehingga membingungkan 

240 177 Baik 

6 
Alur perintah struktur organisasi 

yang tumpang tindih menjadi ketidak 

nyamanan bekerja 

240 180 Baik 

  
Total 

  
1051 

  

Sumber: Hasil olahan kuesioner 2019 

Berdasarkan pada tabel 4.27 Sress Kerja  pada PT. Jesi Jason Surya Makmur 

termasuk kategori baik dengan jumlah skor sebanyak 1051. Artinya, Dalam menjalan 

pekerjaan, saya ditekan dengan banyak peraturan, Adanya bekerja dalam shift 

membuat karyawan merasa tidak nyaman, Pimpinan selalu memberikan teguran yang 

keras pada karyawan yang melakukan kesalahan kerja, Keberhasilan  pegawai  lain  

menjadi  pesaing kinerja saya, Peran yang saya terima di perusahaan ini sering 
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bertentangan satu sama lain sehingga membingungkan, Alur perintah struktur 

organisasi yang tumpang tindih menjadi ketidak nyamanan bekerja. 

4.2.5 Analisis Data 

4.2.5.1 Analisis Koefisien Korelasi 

Analisis Koefisien Korelasi Pearson adalah untuk mengetahui adanya 

derajat/kekuatan hubungan Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Stres Kerja pada PT. 

Jesi Jason Surya Makmur. Output dari program IBM SPSS Statistics 25 diperoleh nilai 

koefisien korelasi seperti yang tertera pada tabel 4.28 

Tabel 4.28 

Koefisien Korelasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .491a .241 .224 1.69689 

a. Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja 

Berdasarkan analisis diatas, maka didapatkan nilai koefisien korelasi sebesar 

0,491 atau 49,10%. Hal ini menunjukan bahwa Lingkungan Kerja mempunyai 

hubungan yang sedang terhadap Stress Kerja pada PT. Jesi Jason Surya Makmur. 

4.2.5.2 Koefisien determinasi (𝑹𝟐) 

Sedangkan untuk menghitung besarnya Pengaruh Lingkungan Kerja  

terhadap Stress Kerja pada PT Jesi Jason Surya Makmur berdasarkan koefisien 

korelasi pearson dengan menggunakan rumus koefisien determinasi sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.29 

Koefisien Determinasi 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .491a .241 .224 1.69689 

a. Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja 

KD = (𝑟)2 x 100% 

              = ((0,491)2 x 100% 

             = 0, 241081 x 100% 

             = 24, 10%  

Dari hasil diatas maka Lingkungan Kerja  memberikan pengaruh sebesar 

24.10% terhadap kerja Stress Kerja Pada PT. Jesi Jason Surya Makmur. Sisanya 

sebesar 100% - 24,10% = 23.10%, disebabkan oleh variabel lainnya 

4.2.5.3 Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengukur besarnya 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan memprediksi variabel 

terikat dengan menggunakan variabel bebas. Dalam hal ini untuk mengetahui 

pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Stress Kerja  pada PT. Jesi Jason Surya 

Makmur. Hasil dari SPSS regresi linear sederhana adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.30 

Analisis Regresi Linier Sederhana 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 12.994 2.343  5.546 .000 

Lingkungan Kerja .355 .093 .491 3.820 .000 

a. Dependent Variable: Stress Kerja 

Karena nilai regresi bernilai plus (+), maka dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa Lingkungan Kerja (X) berpengaruh positif terhadap Stress Kerja (Y). Sehingga 

model persamaan regresinya adalah: 

Y = 12,994 + 0.355 X 

Untuk mengatahui nilai koefisien regresi tersebut, maka kita dapat berpedoman 

pada output yang berada pada tabel coefficients berikut: 

a = Angka konstan dari Unstandardized Coefficients. Angka ini merupakan 

angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada Lingkungan 

Kerja (X) maka nilai konsisten Stress Kerja (Y) adalah sebesar 12,994 

b = Angka koefisien regresi. Nilainya sebesar 0.355. Angka ini mengandung 

arti bahwa setiap penambahan 1% Lingkungan Kerja (X), maka Stress 

Kerja (Y) akan meningkat sebesar 0.355. 

Dari analisis regresi diatas dapat diketahui bahwa nilai dari a adalah 22,937. 

Nilai ini menunjukkan bahwa pada saat Lingkungan Kerja (X) bernilai nol, maka Stress 

Kerja (Y) akan bernilai 12,994. Sedangkan nilai dari b yaitu sebesar 0.355 
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menunjukkan bahwa ketika terjadi kenaikan Lingkungan Kerja sebesar satu satuan, 

maka Stress Kerja akan meningkat sebesar 0.355 satuan. 

4.2.5.4 Uji t 

Tabel 4.31 

Uji t 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 12.994 2.343  5.546 .000 

Lingkungan Kerja .355 .093 .491 3.820 .000 

a. Dependent Variable: Stress Kerja 

 

Berdasarkan Hasil pengujian SPSS diatas menunjukkan variabel Lingkungan 

Kerja  (X) terhadap Sress Kerja  (Y) dengan menggunakan batas signifikansi (α) = 0,05, 

diperoleh nilai t hitung = 3820 dengan tingkat signifikansi 0,000 yaitu < 0,05 (batas 

signifikansi). Hal ini berarti variabel Lingkungan Kerja (X) berpengaruh secara 

signifikan Stress Kerja (Y) 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1       Kesimpulan 

  Berdasarkan  hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis 

menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Lingkungan Kerja pada PT. Jesi Jason Surya Makmur telah berjalan dengan 

baik. Hal ini terlihat berdasarkan hasil jawaban dari responden sebanyak 48 

orang yang menjawab 7 pertanyaan mengenai lingkungan kerja pada PT Jesi 

Jason Surya Makmur dengan jumlah skor tercapai 1204 dikategorikan baik. 

2. Stress Kerja pada PT Jesi Jason Surya Makmur telah berjalan dengan baik. Hal 

ini terlihat berdasarkan hasil jawaban dari responder sebanyak 48 orang yang 

menjawab 6 pertanyaan mengenai stress kerja pada PT Jesi Jason Surya 

Makmur dengan jumlah skor tercapai 1051 dikategorikan baik. 

5.2       Saran 

 Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka penulis memberikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Sebaiknya perusahaan memfasilitasi karyawannya dengan memberikan 

fasilitas-fasilitas yang baik dan memadai agar karyawan merasa diperhatikan 
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oleh perusahaan dan untuk meminimalisir adanya stress kerja yang dihadapi 

karyawan pada saat melakukan pekerjaan. 

2. Perusahaan hendaknya melakukan kegiatan tahunan atau bulanan seperti tour 

ke luar kota atau ketempat wisata menghindari adanya stress atau kebosanan ini 

dilakukan agar karyawan tidak jenuh dengan pekerjaannya 

3. Sebaiknya untuk peneliti selanjutnya menambahkan variabel lain yang dapat 

mempengaruhi stress kerja untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. 
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Lingkungan Kerja  

No Pertanyaan SS S C TS STS 

1 Penerangan yang ada diruang kerja telah 

sesuai dengan kebutuhan 

     

2 Kondisi udara di ruang kerja memberikan 

kenyamanan pada saya selama bekerja 

     

3 Lingkungan kerja karyawan tenang dan 

bebas dari suara bising mesin 

     

4 Ruang kerja karyawan bersih dan tidak 

terdapat bau-bau sehingga tidak menggangu 

konsentrasi saat bekerja 

     

5 Adanya petugas keamanan dilingkungan 

kantor, membuat saya bekerja sangat baik 

     

6 Tempat kerja saya menjamin keamanan 

pegawainya saat bekerja 

     

7 Kondisi udara di lingkungan kerja saya 

sangat bersih sehingga pegawai merasa 

nyaman 

     

 



 
 

 
 

Stress Kerja 

 

 

No Pertanyaan SS S C TS STS 

1 Dalam menjalan pekerjaan, saya ditekan 

dengan banyak peraturan 

     

2 Adanya bekerja dalam shift membuat 

karyawan merasa tidak nyaman 

     

3 Pimpinan selalu memberikan teguran yang 

keras pada karyawan yang melakukan 

kesalahan kerja 

     

4 Pekerjaan yang saya lakukan di perusahaan ini 

tidak sesuai dengan ketrampilan saya 

     

5 Peran yang saya terima di perusahaan ini 

sering bertentangan satu sama lain sehingga 

membingungkan 

     

6 Alur perintah struktur organisasi yang 

tumpang tindih menjadi ketidak nyamanan 

bekerja 

     

7 Keberhasilan  pegawai  lain  menjadi  pesaing 

kinerja saya. 
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