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ABSTRAK 

 

LENA MARLINA, 4122.4.15.11.0065, Judul “Pengaruh Stres Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan di PT.Dealler Honda Daya Motor Cabang 

Tasikmalaya” 

Di bawah bimbingan Arif Budiman ST., M.Pd 

        Berwirausaha merupakan usaha yang menjanjikan untuk mencapai finansial 

yang lebih baik lagi, bukan rahasia umum lagi bahwa kemajuan sebuah 

perusahaan bukan hanya berpengaruh dari produk perusahaan itu sendiri akan 

tetapi dengan adanya SDM sangat berpengaruh dengan kualitas produk. Salah satu 

perusahaan yang menyadari pentingnya sumber daya manusia yang sangat 

mempengaruhi produktivitas perusahaannya adalah PT. Dealler Honda Daya 

Motor Cabang Tasikmalaya, Honda Daya Motor Cabang Tasikmalaya selalu 

membutuhkan Sumber Daya Manusia yang potensial.  Sumber daya manusia 

dipengaruhi dengan kinerja setiap individu, Kinerja individu adalah dasar kinerja 

organisasi sehingga pihak manajemen dituntut untuk memahami perilaku 

individu. Oleh karena itu untuk mendapatkan SDM yang baik maka dibutuhkan 

analisis tentang faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Ada banyak faktor 

yang mempengaruhi kinerja karyawan, Pada penelitian ini salah satu faktor yang 

dipilih adalah pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan, mereka dapat 

menghasilkan prestasi atau kinerja jangka panjang yang positif dan pertumbuhan 

diri atau sebaliknya. Hal ini dapat didapat setelah dilakukan pengujian statistik 

dari kuesioner yang dibagi pada 25 karyawan PT. Dealler Honda Daya Motor 

Cabang Tasikmalaya. Didapatkan hasilnya bahwa Dari hasil pengujian hipotesis 

dengan uji t ditemukan t hitung ternyata lebih besar dari t tabel yaitu t hitung = 

0,439 dan t tabel = 1,708 , berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara stres 

kerja dan kinerja karyawan pada PT. Dealler Honda Daya Motor Cabang 

Tasikmalaya. Dari perhitungan persamaan regresi linier diperoleh bentuk 

persamaan adalah Y =  9,943 + 0,718x+ε , berarti jika terjadi perubahan pada 

pengaruh stres kerja sebesar 1% maka kinerja karyawan juga akan mengalami 

perubahan sebesar 0,439 atau 44,0%.  

 

Kata Kunci : Honda Daya Motor, Hipotesis, Kinerja Karyawan, Kuesioner, Stres 

Kerja, SDM. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

LENA MARLINA, 4122.4.16.0065, Title: “The effect of work stress on 

employee perfomance” 

 

Adviser: Arif Budiman ST., M.Pd 

 

        Entrepreneurship is a promising business to achieve better financial results, 

it is no longer a secret that the progress of a company is not only influential in the 

company's own products, but with the existence of HR is very influential in 

product quality. One company that realizes the importance of human resources 

that greatly affects the productivity of the company is PT. Dealler Honda Daya 

Motor Tasikmalaya Branch, Honda Daya Motor Tasikmalaya Branch always 

needs potential Human Resources. Human resources are influenced by the 

performance of each individual, individual performance is the basis of 

organizational performance so that management is required to understand 

individual behavior. Therefore, to get good human resources, an analysis of 

factors that affect employee performance is needed. There are many factors that 

affect employee performance. In this study, one of the factors chosen is the effect 

of work stress on employee performance, they can produce positive long-term 

performance or performance and personal growth or vice versa. This can be 

obtained after statistical testing of the questionnaire divided by 25 employees of 

PT. Dealler Honda Power Motor Tasikmalaya Branch. The results obtained that 

from the results of testing the hypothesis with the t test found t count was greater 

than t table that is t count = 0.439 and t table = 1.708, meaning there is a 

significant influence between work stress and employee performance at PT. 

Dealler Honda Power Motor Tasikmalaya Branch. From the calculation of the 

linear regression equation, the form of the equation is Y = 9,943 + 0.718x + ε, 

meaning that if there is a change in the influence of work stress by 1% then the 

employee's performance will also change by 0.439 or 44.0%. 

 

Keywords: Honda Motor Power, Hypothesis, Employee Performance, 

Questionnaire, Job Stress, HR. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

        Sumber daya manusia (karyawan) merupakan aset yang sangat penting 

bagi perusahaan, dimana pada hakekatnya berfungsi sebagai faktor penggerak 

bagi setiap kegiatan didalam perusahaan. Suatu perusahaan dalam melakukan 

aktivitasnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan perlu adanya manajemen 

yang baik terutama sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia 

merupakan modal utama dalam merencanakan, mengorganisir, mengarahkan 

serta menggerakan faktor-faktor yang ada dalam suatu perusahaan. Oleh 

karena itu dibutuhkan keinginan dan keterampilan yang kuat untuk mampu 

menciptakan karyawan yang mampu menghasilkan kinerja yang optimal bagi 

perusahaan. 

        Stres merupakan masalah yang sering terjadi. Persaingan dan tuntutan 

profesionalitas yang semakin tinggi menimbulkan banyaknya tekanan-

tekanan yang harus dihadapi individu dalam lingkungan kerja. Selain tekanan 

yang berasal dari pekerjaan dan lingkungan kerja, faktor lainnya yang dapat 

berpotensi menimbulkan stres adalah lingkungan keluarga dan lingkungan 

sosial. Stres terhadap kinerja dapat berdampak positif dan juga negatif. 

Berdampak positif apabila stres tersebut dapat meningkatkan kinerja 

karyawan
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dan berdampak negatif apabila stres tersebut justru menurunkan kinerja 

karyawan di perusahaan.  

         Sebagai akibatnya, pengalaman-pengalaman yang disebut stres dalam 

tingkat yang cukup tinggi menjadi semakin terasa. Masalah-masalah tentang 

stres kerja pada dasarnya sering dikaitkan dengan pengertian stres yang 

terjadi di lingkungan pekerjaan, yaitu dalam proses interaksi antara seorang 

karyawan dengan aspek-aspek pekerjaannya. 

         Menurut Anwar (2009:157) “Stres kerja adalah perasaan tertekan yang 

dialami karyawan dalam menghadapi karyawan”. 

        Penyebab stres kerja di Dealer Honda Daya Motor Cabang Tasikmalaya 

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

mendesak, kualitas pengawasan kerja yang terlalu tinggi, iklim kinerja yang 

tidak sehat, otoritas kerja yang tidak memadai yang berhubungan dengan 

tanggung jawab, dan konflik kerja. Oleh karena itu, penanganan stres kerja 

harus dilakukan dengan baik dan berkesinambungan serta pimpinan harus 

cepat tanggap terhadap hal tersebut karena akan berdampak pada kinerja 

organisasi/perusahaan. 

       Sementara itu kinerja Menurut Sedarmayanti (2011:260) mengemukakan 

bahwa kinerja merupakan terjemahan dari perfomance yang berarti hasil kerja 

sepranag pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasai secara 

keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya 

secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah 

ditentukan). 
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       Menurut Wibowo (2010:7) menjelaskan bahwa kinerja adalah tentang 

melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. 

       Dengan kualitas pelayanan yang memuaskan, mendorong konsumen 

untuk melakukan pembelian produk yang bersangkutan. Jika suatu 

perusahaan mampu memberikan pelayanan yang baik, secara langsung atau 

tidak langsung, citra layanan akan tersebar luas karena kepuasan yang 

dirasakan. 

       Permasalahan di Dealler Honda Daya Motor dari segi kualitas pelayanan 

yaitu pelayanan marketing. Jadi setiap marketing harus memberikan 

pelayanan yang baik, misalkan seorang marketing melayani seorang 

konsumen, marketing tersebut harus memberikan pelayanan yang baik dan 

meskipun marketing tersebut sedang mempunyai masalah namun marketing 

tersebut harus tetap pelayanan yang baik dan ramah. 

      Permasalahan dari segi kepuasan pelanggan yaitu nisalkan jika marketing 

tersebut memberikan diskon kepada konsumen yang membeli cash, atau 

dengan menerapkan pada pembeli sepeda motor dengan menyediakan segala 

jenis motor Honda dan suku cadang Asli Honda, memberikan pelayanan 

sesuai dengan SOP perusahaan yang ditetapkan dan akurat contoh pelayanan 

dengan gratis ganti oli 1 kali, gratis servis motor dengan pelayanan baik dan 

ramah, memahami kebutuhan dan menjalin hubungan baik dengan konsumen 

seperti mengantarkan sepeda motor kerumah pembeli, dapat dijamin 

keamanan dan dipercaya oleh konsumen atas sepeda motor Honda yang dijual 
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serta menyediakan layanan purna jual jaminan produk dapat ditukar jika tidak 

sesuai dengan selera pelanggan. 

        Pada Dealler Honda Daya Motor Cabang Tasikmalaya menerapkan 

adanya kualitas pelayanan yang mengacu pada dimensi kualitas pelayanan 

dan merupakan salah satu perusahaan yang menyediakan sepeda motor Honda 

terbesar dengan memiliki banyak cabang dealler. Dealler Honda Daya Motor 

terus berusaha secara maksimal untuk meminimalisir tingkat stres kerja agar 

tidak berdampak negatif kepada karyawan yang dapat menurunkan kinerja 

mereka. 

        Sebagai manusia biasa, karyawan khususnya pada bagian tenaga penjual 

di Dealler Honda Daya Motor tentunya dihadapkan dengan kondisi dilematis. 

Di satu sisi mereka harus bekerja untuk fokus pada visi dan misi perusahaan, 

dan di sisi lain mereka juga harus mengejar target penjualan yang sudah 

ditentukan perusahaan. Kondisi dimana tentunya dapat menimbulkan stres 

kerja yang dapat berpengaruh terhadap kinerja karyawan karena tekanan yang 

timbul selama bekerja. 

        Oleh sebab itu, penting bagi Dealler Honda Daya Motor di kota 

Tasikmalaya untuk memenuhi kebutuhan karyawan dan meciptakan 

kenyamanan kerja sehingga sangat kecil kemungkinan untuk terkena stres. 

Stres kerja dapat diartikan sebagai tekanan yang di rasakan karyawan karena 

tugas-tugas pekerjaan tidak dapat mereka penuhi. 
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        Berdasarkan uraian diatas, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai fenomena tersebut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang 

berjudul “Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

(PT.Dealler Honda Daya Motor Cabang Tasikmalaya)”. 

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

             Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah 

yang dapat di identifikasi adalah : 

1. Pihak dealler kurang perhatian dalam mencermati kepuasaan konsumen. 

2. Karyawan kurang cepat dalam melakukan pelayanan terhadap konsumen.  

3. Kurangnya tingkat kualitas pelayanan dalam kepuasan konsumen. 

1.2.2 Rumusan Masalah 

        Berdasarkan identifikasi masalah dapat di rumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana tingkat stres kerja karyawan di Dealler Honda Daya Motor 

Cabang Tasikmalaya? 

2. Bagaimana tingkat kinerja karyawan di Dealler Honda Daya Motor 

Cabang Tasikmalaya? 

3. Bagaimana pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan di Dealler 

Honda Daya Motor Cabang Tasikmalaya? 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

     Adapun tujuan dari penelitian Laporan Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat stres kerja karyawan di Dealler 

Honda Daya Motor Cabang Tasikmalaya. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kinerja karyawan di Dealler 

Honda Daya Motor Cabang Tasikmalaya. 

3. Untuk mengetahui pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan di 

Dealler Honda Daya Motor Cabang Tasikmalaya. 

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 

 1.5.1 Secara Teoritis 

 1. Bagi Penulis : 

Sebagai syarat kelulusan program Sarjana Strata Satu (S-1) Jurusan 

manajemen. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, wawasan, 

serta pemahaman mengenai pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan 

dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi. 

2. Bagi Universitas Winaya Mukti Bandung: 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi yang 

berkaitan dengan pendidikan ataupun referensi dan pengetahuan bagi 

peneliti mengenai pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan dalam 

melakukan pengembangan penelitian selanjutnya. 
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3.  Bagi Dealler Honda Daya Motor Cabang Tasikmalaya : 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan informasi bagi 

perusahaan, sehingga dapat dijadikan masukan sebagai solusi dalam 

melakukan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan.  

1.5.2 Secara Praktis 

1. Bagi Penulis : 

Sebagai penambah wawasan  yang khususnya berkaitan dengan stres kerja 

karyawan untuk bahan pertimbangan dan pengembangan ilmu pengetahuan 

yang berhubungan dengan pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan. 

2. Bagi Dealler Honda Daya Motor Cabang Tasikmalaya : 

Sebagai bahan informasi dan masukan bagi perusahaan mengenai pelayanan 

terhadap kinerja karyawan dan dapat berguna dalam mengembangkan ilmu 

kualitas pelayanan terhadap konsumen. 

3. Bagi Pihak Lain : 

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi 

bacaan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan terutama 

yang berkaitan dengan pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian pustaka 

      2.1.1 Stres Kerja 

               2.1.1.1 Pengertian Stres Kerja 

       Stres Kerja merupakan suatu keadaan ketidakseimbangan di 

dalam diri individu yang bersangkutan dengan memberikan reaksi 

yang berbeda dari luar nampaknya menyebabkan tuntutan fisik dan 

psikologis yang sama. Beberapa individu menanggapi secara positif 

sebagai motivasi dan tanggung jawab yang diingatkan untuk 

menyelesaikan tugas pekerjaan sedangkan individu lain menanggapi 

negatif. Sehingga sangat diperlukan perhatian khusus bagi perusahaan 

berupaya mengadakan program untuk menangani pekerjaan yang 

menyebabkan stres. 

Untuk mengetahui tentang Stres Kerja maka akan dikemukakan 

pendapat beberapa ahli diantaranya: 

        Menurut Rivai (2004:108) menjelaskan bahwa Stres Kerja 

adalah: 

“Sesuatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya 

ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses 

berpikir, dan kondisi seorang karyawan”. 
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        Menurut Handoko (2008:200) mendefinisikan bahwa Stress 

Kerja adalah: 

“Suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi proses berpikir, 

emosi, dan kondisi seseorang, hasilnya stres yang terlalu berlebihan 

dapat mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi 

lingkungan dan pada akhirnya akan menganggu pelaksanaan tugas-

tugasnya”. 

 

       Berdasarkan para pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa stres 

kerja merupakan suatu keadaan seorang karyawan yang melebihi batas 

kemampuannya dalam bekerja yang timbul akibat adanya tekanan, 

kejenuhan pekerjaan yang dapat mempengaruhi emosi dari proses 

berpikir. 

 

2.1.1.2 Faktor Penyebab Stres Kerja 

       Menurut Robbin (2003:794-798), penyebab stres itu ada 3 faktor 

yaitu: 

1. Faktor Lingkungan  

Ada beberapa faktor yang mendukung faktor lingkungan yaitu: 

a. Perubahan situasi bisnis yang menciptakan ketidakpastian 

ekonomi. Bila perekonomian itu menjadi menurun, orang 

menjadi semakin mencemaskan kesejahteraan mereka. 

b. Ketidakpastian politik. Situasi politik yang tidak menentu seperti 

yang terjadi diindonesia, banyak sekali demonstrasi dari 

berbagai kalangan yang tidak puas dengan keadaan mereka. 

Kejadian semacam ini dapat membuat orang merasa tidak 
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nyaman. Seperti penututpan jalan karena ada yang berdemo atau 

mogoknya angkutan umum dan membuat para karyawan 

terlambat masuk kerja. 

c. Kemanjuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi yang pesat, 

maka akan menambah peralatan baru atau membuat sistem baru. 

Yang membuat karyawan harus mempelajari dari awal dan 

menyesuaikan diri dengan itu. 

d. Teorisme adalah sumber stres yang disebabkan lingkungan yang 

semakin meningkat dalam abad ke 21, seperti dalam peristiwa 

penabrakan gedung WTC oleh para teroris, menyebabkan orang-

orang amerika merasa terancam keamanannya dan merasa stres.  

2.  Faktor Organisasi 

Banyak sekali fakttor didalam organisai yang dapat menimbulkan 

stres. Tekanan untuk menghindari kekeliruan atau menyelesaikan 

tugas dalam kurun waktu terbatas, beban kerja berlebihan, bos yang 

menuntut tidak peka, serta rekan kerja yang tidak menyenangkan. 

Dari beberapa contoh diatas, penulis mengkategorikannya menjadi 

beberapa faktor dimana contoh-contoh itu terkandung di dalamnya, 

yaitu: 

a. Tuntutan tugas merupakan faktor yang terkait dengan tuntutan 

atau tekanan untuk menunaikan tugasnya secara baik dan benar. 



11 
 

 

b. Tuntutan peran berhubungan dengan tekanan yang diberikan pada 

seseorang sebagai fungsi dari peran tertentu yang dimainkan 

dalam organisasi itu.  

Konflik peran menciptakan harapan-harapan yang barangkali sulit 

dirujukan atau dipuaskan. Kelebihan peran terjadi bila karyawan 

yang diharapkan untuk melakukan lebih daripada yang 

dimungkinkan oleh waktu. Ambiguitas peran tercipta bila harapan 

peran tidak dipahami dengan jelas dan karyawan tidak pasti 

mengenai apa yang harus dikerjakan. 

c. Tuntutan antar pribadi adalah tekanan yang diciptakan oleh 

karyawan lain. 

Kurangnya dukungan sosial dari rekan-rekan dan hubungan antar 

pribadi yang buruk dapat menimbulkan stres yang cukup besar, 

khususnya diantara para karyawan yang memiliki kebutuhan 

sosial yang tinggi. 

d. Struktur organisasi menentukan tingkat diferensi dalam organisai, 

tingkat aturan dan peraturan dan dimana keputusan itu diambil. 

Aturan yang berlebihan dan kurangnya berpartisipasi dalam 

pengambilan keputusan yang bedampak pada karyawan merupakan 

potensi sumber stres. 
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3. Faktor Individu 

Faktor ini mencakup kehidupan pribadi karyawan terutama faktor-

faktor persoalan keluarga, masalh ekonomi pribadi dan karakteristik 

kepribadian bawaan. 

a) Faktor persoalan keluarga. Survei nasional secara konsisten 

menunjukan bahwa orang menganggap bahwa hubungan pribadi 

dan keluarga sebagi sesuatu yyang sangat berharga. Kesulitan 

pernikahan, pecahnya hubungan dan kesulitan disiplin anak-

anak merupakan contoh masalah hubungan yang menciptakan 

stres bagi karyawan dan terbaw ke tempat kerja. 

b) Masalah Ekonomi. Diciptakan oleh individu yang tidak dapat 

mengelola sumber daya keuangan mereka merupakan satu 

contoh kesulitan pribadi yang dapat menciptakan stres bagi 

karyawan dan mengalihkan perhatian mereka dalam bekerja. 

c) Karakteristik kepribadian bawaan. Faktor individu yang penting 

mempengaruhio stres adalah kodrat kecenderungan dasar 

seseorang. 

Artinya gejala stres yang diungkapkan pada pekerjaan itu 

sebenarnya bersal dari dalam kepribadian orang itu. 

 

2.1.1.3 Manfaat Stres Kerja 

        Pada umumnya stres kerja lebih banyak merugiksn diri pegawai 

maupun instasi. Pada diri pegawai, konsekuensi tersebut dapat berupa 
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menurunnya gairah kerja, kecemasan yang tinggi, frustasi dan 

sebagainya. Konsekuensi pada pegawai ini tidak hanya berhubungan 

dengan aktivitas kerja saj, tetapi tidak meluas ke aktivitas kerja saja, 

tetapi dapat meluas ke aktivitas lain di luar pekerjaan. 

        Tetapi di sisi lain stres juga bersifat positif bagi individu dimana 

pegawai yang mampu mengatasi dan mengubah stres menjadi 

motivasi (dorongan) agar lebih maju dimana prestasi kerjanya 

meningkat, lebih cekatan dalam bekerja, lebih teliti dan mampu 

menyelesaikan pekerjaan dengan memuaskan. 

         Bagi organisasi atau instasi, konsekuensi negatif yang timbul 

dari stres kerja bersifat tidak langsung adalah meningkatnya tingkat 

absensi, menurunnya tingkat produktivitas dan secara psikologis dapat 

menurunkan komitmen organisai hingga turnover. Sedangkan dampak 

positif stres terhadap organisai atau perusahaan adalah dimana 

produktivitas perusahaan meningkat, daya saing perusahaan yang 

meningkat, kualitas output yang baik, tingkat absensi pegawai 

menurun, kepuasan kerja pegawai meningkat sehingga dapt 

tercapainya tujuan organisai atau instasi. 

        Pengelolaan stres dalam organisasi atau instasi sangatlah penting 

dimana pegawai maupun instasi akan mengalami dampak dari stres 

tersebut. Pengelolaan stres yang baik akan berpengaruh positif bagi 

organisasi atau instasi maupun pegawai. Sedangkan pengelolaan stres 
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yang buruk akan berdampak negatif bagi organisasi atau instasi 

maupun pegawai. 

 

2.1.1.4 Pendekatan Stres Kerja 

       Stres yang tinggi atau stres ringan yang berkepanjangan akan 

membuat menurunnya kinerja karyawan. Stres ringan mungkin akan 

memberikan keuntungan bagi organisasi, tetapi dari sudut pandang 

individu hal tersebut bukan merupakan hal diingingkan. Maka 

manajemen mungkin akan berpikir untuk memberikan tugas yang 

menyertakan stres ringan bagi karyawan untuk memberikan dorongan 

bagi karyawan, namun sebaliknya itu akan dirasakan sebagai tekanan 

oleh si pekerja. 

        Maka diperlukan pendekatan yang tepat dalam mengelola stres, 

ada dua pendekatan yaitu pendekatan individu dan pendekatan 

organisasi. 

a.) Pendekatan individu 

Dalam pendekatan individu seorang karyawan dapat berusaha 

sering untuk mengurangi level stress nya. Strategi bersifat 

individual yang cukup efektif yaitu pengelolaan waktu, latihan 

phisik, latihan relaksasi, dan dukungan sosial.  

Dengan pengelolaan waktu yang baik maka seorang karyawan 

dapat menyelesaikan tugas dengan baik, tanpa adanya tuntutan 

kerja yang tergesa-gesa. Dengan latihan phisik dapat meningkatkan 
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kondisi tubuh agar lebih prima sehingga mampu menghadapi 

tuntutan tugas yang berat. 

b.) Pendekatan Organisasi 

Beberapa penyebab stres adalah tututan dari tugas dan peran serta 

struktur organisasi yang semuanya dikendalikan oleh manajemen, 

sehingga faktor-faktor itu dapat diubah. Oleh karena itu strategi-

strategi yang mungkin digunakan oleh manajemen untuk mengatasi 

stres karyawannya adalah melalui seleksi dan penempatan, 

penetapan tujuan, redsain pekerjaan, pengambilan keputusan 

partisipatif, komunikasi organisasional dan program kesejahteraan. 

 Ada empat pendekatan terhadap Stres Kerja yaitu: 

1.) Pendekatan dukungan sosial 

Pendekatan ini dilakukan melalui aktivitas yang bertujuan 

memberikan kepuasan sosial kepada karyawan. Misalnya bermain 

game, lelucon. 

2.) Pendekatan melalui meditasi 

Pendekatan ini perlu dilakukan karyawan dengan cara 

berkonsentrasi kedalam pikiran, mengendorkan kerja otot, dan 

menenangkan emosi.  

Tidak semua orang bermeditasi mengalami hasil positif akan 

tetapi sejumlah besar orang melaporkan meditasi sebagai hal yang 

efektif dalam mengelola stres. 
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3.) Pendekatan melalui Biofeedback 

Pendekatan ini melalui bimbingan medis. Melalui bimbingan 

dokter, psikiater dan psikologi sehingga diharapkan karyawan 

dapat menghilangkan stres yang dialaminya. 

4.) Pendekatan kesehatan pribadi 

Pendekatan ini merupakan pendekatan preventif sebelum terjadi 

stres. Dalam hal ini karyawan dalam periodde waktu yang 

kontinue memeriksa kesehatan, melakukan reaksi otot, pengaturan 

gizi, dan olahraga secara teratur. 

 

2.1.1.5 Penanggulangan Stres Kerja 

       Usaha untuk menangani stres kerja dapat ditempuh dengan dua 

cara: yaitu dengan menangani sebab-sebab yang dapat menimbulkan 

stres dan mengurangi dampak negatif dari stres. Cara terbaik untuk 

menangani atau mengurangi munculnya stres adalah dengan 

menangani penyebab-penyebabnya. Sebagai contoh, departemen 

personalia dapat membantu karyawan untuk mengurangi stres dengan 

memindahkan ke pekerjaan lain dan menyediakan lingkungan kerja 

yang baru. Latihan dan pengembangan karir dapat diberikan untuk 

membuat para karyawan mampu melaksanakan pekerjaan baru. 

        Menurut Mangkunegara (2005:29-30) ada tiga pola dalam 

mengatasi stres tersebut yaitu: 
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1. Pola sehat, adalah pola menghadapi stres yang terbaik, yaitu 

dengan kemampuan mengelola perilaku dan tindakan sehingga 

adanya stres tidak menimbulkan gangguan, akan tetapi menjadi 

sehat dan berkembang. Merkea yang tergolong kelompok ini 

biasanya mampu mengelola waktu dan kesibukan dengan cara yang 

baik. 

2. Pola harmonis, adalah pola menghadapi stres dengan kemampuan 

mengelola waktu dan kegiatan secara harmonis dan tidak 

menimbulkan berbagai hambatan. Dalam pola ini, individu mampu 

mengendalikan berbagai kesibukan dan tantangan dengan cara 

mengatur waktu secara teratur. Ia pun selalu menghadapi tugas 

secara tepat, dan kalau perlu ia mendelegasikan tugas-tugas tertentu 

kepada orang lain dengan memberikan kepercayaan yang penuh. 

Dengan demikian akan terjadi keharmonisan dan keseimbangan 

antara tekanan yang diterima dengan reaksi yang diberikan. 

Demikian juga terhadap keharmonisan antara dirinya dan 

lingkungan. 

3. Pola patalogis, adalah pola menghadapi stres dengan berdampak 

berbagai gangguan fisik maupun sosial-psikologis. Dalam pola ini, 

individu akan menghadapi berbagai tantangan dengan cara-cara 

yang tidak memiliki kemampuan dan keteraturan mengelola tugas 

dan waktu. Cara ini dapat menimbulkan reaksi-reaksi yang 

berbahaya karena bisa menimbulkan berbagai masalah yang buruk. 
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2.1.1.6 Dampak dan Akibat Dari Stres 

        Berikut ini adalah sebagaian dampak dan akibat yang muncul 

karena stres, antara lain: 

a. Subjektif 

Dampak ini dalam bentuk kekhawatiran/ketakutan, agresi, apatis, 

bosan, depresi, keletihan, frustasi, kehilangan kendali emosi, 

penghargaan diri yang rendah, gugup, dan kesepian. 

b. Perilaku 

Dampak ini bisa berupa mudahnya mengalami kecelakaan, 

kecanduan alkohol, penyalahgunaan obat, emosi yang meluap, 

makan dan merokok dengan berlebihan, tingkah laku implusif, dan 

tertawa gugup. 

c. Kognitif 

Dampak ini bisa berupa ketidakmampuan untuk membuat 

keputusan, konsntrasi diri rendah, kurang perhatian, sangat sensitif 

terhadap kritik dan hambatan mental. 

d. Fisiologis 

Dampak ini bisa berupa menaiknya kadar glusoka darah, 

meningkatkan denyut jantung, dan tekanan darah, mulut kering, 

berkeringat, bola mata melebar, panas da dingin. 
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e. Organisasi 

Dampak ini berupa angka absensi, omset menurun, produktivitas 

rendah, diasingkan oleh mitra kerja, komitmen organisasi dan 

loyalitas menjadi kurang. 

2.1.1.7 Indikator Stres Kerja 

       Menurut Stephen P.Robbins yang dialih bahasa oleh Hadyana 

Pujatmaka (2008:375), bahwa dibagi dalam tiga aspek yaitu: 

1. Indikator pada psikologis, meliputi: 

a) Cepat tersinggung 

b) Tidak komunikatif 

c) Banyak melamun 

d) Lelah mental 

2. Indikator pada fisik, meliputi: 

a) Meningkatnya detak jantung dan tekanan darah 

b) Mudah lelah secara fisik 

c) Pusing kepala 

d) Problem tidur (kebanyakan atau kekurangan tidur) 

3. Indikator pada perilaku, yaitu: 

a) Merokok berlebihan 

b) Menunda atau menghindari pekerjaan 

c) Perilaku sabotase 

d) Perilaku makan yang tidak normal (kebanyakan atau 

kekurangan) 
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2.1.2 Kinerja Karyawan 

2.1.2.1 Pengertian Kinerja Karyawan 

 Kinerja adalah perilaku nyata yang dihasilkan setiap orang sebagai 

prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya 

dalam perusahaan. Untuk mendapatkan kinerja yang baik dari seorang 

karyawan pada sebuah organisasi harus dapat memberikan sarana dan 

prasana sebagai penujang dalam penyelesaian pekerjaan. Istilah kinerja 

sendiri merupakan tujuan dari kata Job Performance atau Actual 

performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapi oleh 

seseorang). 

                   Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2009:67) menjelaskan bahwa: 

“Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya”. 

                   Menurut Wibowo (2010:7) mendefinisikan bahwa: 

“Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari 

pekerjaan tersebut”. 

       Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan 

karyawan. Kinerja karyawan adalah yang mempengaruhi seberapa banyak 

mereka memberi konstribusi kepada organisasi. Perbaikan kinerja baik 

untuk individu maupun kelompok menjadi pusat perhatian dalam upaya 

meningkatkan kinerja organisasi. 
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2.1.2.2 Pengukuran Kinerja Karyawan  

         Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja karyawan, maka 

harus ada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk 

penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/ program/ 

kebijaksanaan sesuai dengan dan tujuan yang telah ditetapkan dalam 

rangka mewujudkan misi dan visi instasi. 

        Pengukuran kinerja menurut Simamora (2004:50) adalah suatu alat 

manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan 

akuntabilitas.  

       Adapun aspek-aspek standar pekerjaan terdiri dari aspek kuantitaif dan 

aspek kualitatif. 

1. Aspek kuantitatif meliputi: 

a. Proses kerja dan kondisi pekerjaan 

b. Waktu yang dipergunakan atau lamanya melaksanakan pekerjaan. 

c. Jumlah kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan 

d. Jumlah dan jenis pemberian pelayanan dalam bekerja 

2. Aspek kualitatif meliputi: 

a. Ketepatan kerja dan kualitas pekerjaan 

b. Tingkat kemampuan dalam bekerja 

c. Kemampuan mengevaluasi (keluhan/keberatan konsumen) 

d. Kemampuan menganalisis data/informasi,peralatan 
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2.1.2.3 Penilaian Kinerja Karyawan 

       Penilaian Kinerja adalah Evaluasi sistematis terhadap kinerja 

karyawan untuk memahami kemampuan karyawan  tersebut sehingga 

dapat merencanakan pengembangan karir lebih lanjut bagi karyawan yang 

bersangkutan. Dengan kata lain, Penilaian Kinerja ini menilai dan 

mengevaluasi keterampilan, kemampuan, pencapaian serta pertumbuhan 

seorang karyawan. 

       Adapun menurut para ahli Penilaian Kinerja Karyawan diantaranya 

yaitu: 

       Menurut Rivai (2005:66) menjelaskan bahwa: 

“Penilaian kinerja karyawan adalah suatu proses untuk penetapan 

pemahaman bersama tentang apa yang akan dicapai dan suatu pendekatan 

untuk mengelola dan mengembangkan orang dengan cara peningkatan 

dimana peningkatan itu akan dicapai dalam waktu singkat ataupun lama”. 

 

                   Menurut Mathis dan Jackson (2006:382) mendefinisikan bahwa: 

“Penilaian kinerja karyawan adalah proses evaluasi terhadap karyawan 

dalam melakukan pekerjaan yang dikomparasikan dengan standar yang 

dilanjutkan dengan memberi informasi tersebut kepada karyawan”. 

      Menurut Hasibuan (2008:87) menjelaskan bahwa: 

“Penilaian kinerja karyawan adalah aktivitas bagi para manajer untuk 

melakukan evaluasi terhadap tingkat laku berprestasi para karyawan yang 

dilanjutkan dengan menentukan kebijaksanaan kedepannya, hal yang 

berhubungan dengan penilaian kinerja karyawan seperti penilaian loyalitas, 

kejujuran, leadership, teamwork, dedikasi dan partisipasi”.  

 

       Secara umum dapat disimpulkan bahwa pengertian kinerja adalah 

penilaian terhadap hasil kerja individu/karyawan yang dihasilkan yang 

dibandingkan dengan standar yang ada baik kualitas maupun kuantitas 
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yang ditetapkan sebelumnya. Penilaian kinerja karyawan memang 

seharusnya diterapkan untuk mengetahui kualitas kinerja karyawan dan 

untuk memotivasi karyawan agar lebih produktif. Penilaian kinerja 

karyawan ini juga mampu bermanfaat bagi organisasi/perusahaan dalam 

menetukan keputusan dimasa datang. 

 Adapun Manfaat Penilaian Kinerja Karyawan yaitu: 

1. Manfaat bagi karyawan yang dinilai antara lain: 

a. Meningkatkan motivasi. 

b. Meningkatkan kepuasan kerja. 

c. Adanya kejelasan standar hasil yang diharapkan. 

d. Adanya kesempatan berkomunikasi ke atas. 

e. Peningkatan pengertian tentang nilai pribadi. 

2. Manfaat bagi penilai antara lain: 

a. Meningkatkan kepuasan kerja. 

b. Kesempatan untuk mengukur  

c. Meningkatkan kepuasan kerja baik dari para manajer  

d. Sebagai sarana meningkatkan motivasi karyawan. 

e. Bisa mengidentifikasikan kesempatan untuk rotasi karyawan. 

3. Manfaat bagi perusahaan antara lain: 

a. Perbaiki seluruh simpul unit-unit yang ada dalam perusahaan. 

b. Meningkatkan kualitas komunikasi. 

c. Meningkatkan motivasi karyawan secara keseluruhan. 
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d. Meningkatkan pandangan secara luas menyangkut tugas yang 

dilakukan untuk masing-masing karyawan. 

       Proses Penilaian Kinerja Karyawan dalam penerapannya, penilaian 

kinerja memiliki berbagai tahapan yang harus dilakukan. Hal tersebut 

dikarenakan penilaian kinerja merupakan suatu proses yang kontiyu dan 

tidak bersifat temporer.  

           Adapun proses penilaian kinerja terhadap karyawan diantaranya yaitu: 

a) Analisis Pekerjaan 

Proses analisis ini bisa dimulai dari analisis jabatan/posisi dengan 

mengetahui posisi karyawan maka akan lebih mudah menjabarkan jenis 

pekerjaannya, tanggung jawab yang diemban, kondisi kerja, dan 

berbagai program dan kegiatan yang dilakukan. Analisis pekerjaan ini 

sangat penting dalam penilaian kinerja karena menjadi dasar bagi 

penentuan standar dan evaluasi serta dalam menganalisis pekerjaan 

sangat dibutuhkan sistem informasi manajemen yang baik. 

b) Standar Kinerja  

Penentuan standar kinerja digunakan untuk mengkomparasikan antara 

hasil kerja karyawan dengan standar yang sudah ditetapkan. Melalui 

perbandingan ini maka dapat diidentifikasikan apakah kinerja karyawan 

sudah sesuai dengan target yang diinginkan atau tidak. Dalam hal ini 

standar kinerja harus ditulis secara spesifik dan mudah dipahami 

realistis dan terukur. 
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c) Sistem Penilaian Kinerja 

Secara umum, ada 4 (empat) sistem atau metode penilaian kinerja 

karyawan. 

1. Behaviour Appraisal System atau penilaian kinerja yang didasarkan 

atas penilaian tingkah laku. 

2. Personel/performer Appraisal System atau penilaian kinerjs yang 

didasarkan atas ciri dan sifat individu karyawan. 

3. Result Oriented Appraisal System atau penilaian kinerja berdasarkan 

hasil kerja. 

4. Contingency Appraisal System atau penilaian kinerja atas dasar 

kombinasi beberapa unsur: ciri, sifat, tingkah laku, dan hasil kerja.  

Contoh penilaian kinerja karyawan sebenarnya mudah ditemukan 

pada perusahaan yang sudah settle secara manajemen dan setiap 

perusahaan memiliki metode penilaian kinerja tersendiri. 

 

2.1.2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja 

        Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor 

kemampuan (ability) dan faktor (motivasi) yang mengemukakan bahwa 

motivasi terbentuk dari sikap seseorang pegawai dalam menghadapi situasi 

kerja. Sikap mental yang mendorong diri pegawai untuk berusaha mencapi 

prestasi kerja secara maksimal yang siap secara psikofik. (siap secara 

mental, fisik, tujuan, dan situasi). Setelah apa yang dirumuskan diatas, bisa 

dapat di perjelas bahwa: 
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A. Faktor Kemampuan (Ability) 

Secara psikologis, kemampuan (ability) terdiri dari kemampuan potensi 

(IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill). Pimpinan dan 

pegawai harus memiliki pendidikan yang memadai untuk jabatannya 

dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih 

mudah mencapai kinerja maksimal. 

B. Faktor Motivasi (Motivation) 

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam 

menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang 

menggerakan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan 

organisasi (tujuan kerja). Sikap mental merupakan kondisi mental yang 

mendorong diri pegawai untuk mencapai pretasi kerja secara maksimal. 

           Dari kedua faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja diatas, 

bisa ditarik bebrapa faktor yang dapat dijadikan indikator dalam penilaian 

kinerja karyawan, yaitu: 

1. Kemampuan Pengetahuan 

2. Kemampuan keterampilan (skill) 

3. Motivasi 

4. Sikap (attitude) 

5. Sikap mental dalam mencapai prestasi 
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2.1.2.5 Indikator Kinerja Karyawan  

       Indikator kinerja karyawan untuk mengukur kinerja karyawan secara 

individual ada beberapa indikator yang digunakan. Menurut Robbins 

(2006:206) ada enam indikator yaitu: 

1. Kualitas 

Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas 

pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap 

keterampilan dan kemampuan karyawan. 

2. Kuantitas 

Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan  dalam istilah seperti 

jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. 

3. Ketepatan Waktu 

Merupakan tingkat aktivitas ddiselesaikan pada awal waktu yang 

dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta 

memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. 

4. Efektivitas 

Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, 

teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil 

dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. 

5. Kemandirian 

Kemandirian merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan 

dapat menjalankan fungsi kerjanya. 
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6. Komitmen Kerja 

Merupakan suatu tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja 

dengan instasi dan tanggung jawab karyawannya terhadap 

perusahaan/kantor. 

 

2.1.2.6 Penelitian Terdahulu 

No 
Penelitian 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

yang  di 

Teliti 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1. Charisma 

dkk (2014) 

Pengaruh stres 

kerja dan 

kepuasan kerja 

terhadap 

kinerja 

karyawan pada 

bagian tenaga 

penjualan UD 

Surya Raditya 

Negara. 

Stres 

kerja, 

Kepuasan 

kerja, 

Kinerja 

karyawan  

Analisis Jalur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ada pengaruh positif dan 

signifikan stres kerja dan 

kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan, 

-Ada hubungan negatif dan 

signifikan stres kerja dengan 

kepuasan kerja karyawan, 

-Ada pengaruh negatif dan 

sifnifikan stres kerja terhadap 

kinerja karyawan, 

-Ada pengaruh positif dan 

signifikan kepuasan kerja 

karyawan terhadap kinerja 

karyawan. 

2. Sanjaya 

(2012) 

Peran 

Moderasi 

kecerdasan 

stres kerja 

marketing dan 

collection di 

PT.Summit 

Oto Finance 

Kudus. 

Peran 

moderasi, 

Kecerdasa

n emosi, 

Stres 

kerja 

Regresi linier 

berganda 

Menunjukan bahwa kecerdasan 

emosi memoderasi pengaruh 

stres kerja terhadap kinerja. Hasil 

tersebut mengindikasikan bahwa 

kecerdasan emosi melemahkan 

pengaruh stres kerja terhdap 

kinerja. 

3. Made Surya 

Putra dan I 

Komang 

Prawina 

Wijaya 

(2014) 

Kepemimpinan 

transaksional 

dan stres kerja 

berpengaruh 

terhadap 

kepuasan kerja 

karyawan pada 

PT. Panca 

Dewata 

Denpasar, Bali. 

Kepemim

pinan 

transaksio

nal, Stres 

kerja, 

Kepuasan 

kerja  

Analisis regresi 

linier berganda 

Diketahui bahwa variabel 

kepemimpinan transaksional 

berpengaruh positif terhadap 

kepuasan kerja karyawan. Secara 

parsial dapat diketahui bahwa 

variabel stres kerja berpengaruh 

negatif terhadap kepuasan kerja 

karyawan dan variabel 

kemimpinan transaksional  
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4. Gaffar 

(2012) 

Pengaruh stres 

kerja terhadap 

kinerja 

karyawan pada 

PT. Bank 

Mandiri 

(persero) tbk 

kantor wilayah 

x makassar. 

Stres 

kerja, 

Kinerja 

karyawan 

Regrensi 

berganda 

Menunjukan bahwa faktor 

individual dan faktor organisai 

secara bersam-sama 

mempengaruhi kinerja 

karyawan. Faktor yang paling 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan adalah faktor 

organisasi. 

5. Sutrisno 

(2012) 

Pengaruh stres 

kerja terhadap 

kinerja 

karyawan pada 

Madrasah 

Aliyah Negeri 

Demak. 

Stres 

kerja, 

Kinerja 

karyawan 

Analisis regresi 

panel data 

Hipotesis dengan 

membandingkan antara nilai t-

hitung dan t-tabel bahwa nilai 

hipotesis ditolak, artinya stres 

kerja tidak berpengaruh 

signifikan pada kinerja 

karyawan. 

6. Romli 

(2010) 

Pengaruh stres 

terhadap 

motivasi kerja 

dan 

dampaknya 

terhadap 

kinerja 

karyawan PT. 

BPRS PNM AI 

Ma’soem. 

Stres 

kerja, 

Motivasi 

kerja dan 

dampakny

a 

terhadap, 

Kinerja 

Karyawan 

Program 

LISREL (Linier 

Struktual 

Relationship) 

Menunjukan bahwa stres 

memiliki pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

7. Sutrisno 

(2009) 

Pengaruh 

budaya 

organisasi, 

stres kerja dan 

komitmen 

terhadap 

kinerja 

karyawan cv. 

Bintang Karya 

Putra di 

Surabaya. 

Budaya 

organisasi

, Stres 

kerja, 

Komitme

n kinerja 

karyawan 

Model regresi 

berganda 

Diketahui bahwa ada pengaruh 

yang sifnifikan antara budaya 

organisasi terhadap kinerja 

karyawan ada pengaruh yang 

signifikan antara stres kerja 

terhadap kinerja karyawan. 

Variabel yang paling dominan 

berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan adalah budaya 

organisasi. Sedangkan sisanya 

adalah merupakan variabel-

variabel yang tidak terprediksi 

dalam penelitian ini. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

2.2.1 Pengertian Kerangka Pemikiran 

      Kerangka pemikiran bertujuan untuk menjelaskan fokus masalah dari 

penelitian mengenai variabel atau objek penelitian, yaitu stres kerja sebagai 

variabel bebas dan kinerja karyawan sebagai variabel terikat. 
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      Dalam menjalankan tugas dan kewajiban setiap karyawan tentu ingin 

berada dalam lingkungan kerja yang nyaman, tanpa tekanan yang berat, 

harmonis dan kooperatif, tetapi adakalanya seorang karyawan mengalami 

tekanan yang berat dalam pekerjaannya sehingga menimbulkan stres kerja. 

      Dengan demikian stres kerja terhadap kinerja karyawan tidak saja 

dipengaruhi oleh emosi, proses berfikir dan kondisi seseorang tetapi sering 

muncul dalam lingkungan organisasi oleh karena itu, stres kerja mempunyai 

perngaruh terhadap kinerja karyawan. 

 

2.2.2 Indikator Kerangka Pemikiran 

    Menurut Danang (2012:63) menjelaskan indikator mengenai stres kerja 

yaitu: 

1)  Beban kerja yang berlebihan 

Beban kerja yang terlalu banyak dapat menyebabkan ketegangan dalam 

diisi seseorang sehingga menimbulkan stres. Hal ini bisa disebabkan oleh 

tingkat keahlian yang dituntut terlalu tinggi, kecepatan kerja mungkin 

terlalu banyak dan sebagainya. 

2)  Tingkat kebisingan 

Kebisingan terus menerus dapat menjadi sumber tres bagi banyak orang. 

Namun perlu diketahui bahwa terlalu tegang juga merupakan hal yang 

sama. 
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3) Pengawasan terlalu ketat 

Pengawasan yang terlalu ketat pada setiap karyawan akan menimbulkan 

rasa tegang dalam menyelesaikan pekerjaan. Dan suatu tingkat kontrol 

atau pengawasan yang terlalu ketat dari atasan menyebabkan seseorang 

terasa terancam kebebasannya. 

4) Umpan balik yang tidak sesuai 

Berupa standar kerja dapat membuat karyawan tidak puas karena mereka 

tidak pernah mengetahui prestasi mereka. Disamping itu, standar kerja 

yang tidak jelas juga dapat dipergunakan untuk menekan karyawan. 

    Menurut Hersey dalam Wibowo (2014:86) menjelaskan indikator 

kinerja karyawan sebagai berikut: 

1) Tujuan 

Tujuan merupakan keadaan yang berbeda yang secara aktif oleh seorang 

individu atau organisasi untuk dicapai. Pengertian tersebut mengandung 

makna bahwa tujuan bukanlah merupakan persyaratan juga bukan 

merupakan sebuah keinginan. 

Tujuan merupakan sesuatu keadaan yang lebih baik yang ingin dicapai 

dimasa yang akan datang.  

2) Standar 

Standar mempunyai arti penting karena memberitahukan kapan suatu 

tujuan dapat diselesaikan. Standar merupaka suatu ukuran apakah tujuan 

yang diinginkan dapat dicapai. Tanpa standar, tidak dapat diketahui 

kapan suatu tujuan tercapai. Standar menjawab pertanyaan tetang kapan 
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kita tahu bahwa kita sukses atau gagal. Kinerja seseorang dikatakan 

berhasil apabila mampu mecapai standar yang ditentukan atau disepakati 

bersama antara atasasn dan bawahan. 

3) Umpan balik 

Antara tujuan, standar, dan umpan balik bersifat saling terkait. Umpan 

balik melaporkan kemajuan, baik kualitas maupun kuantitas, dalam 

mencapai tujuan yang didefinisikan oleh standar. Umpan balik terutama 

penting ketika kita mempertimbangkan “real goals” atau tujuan 

seterusnya. Tujuan yang dapat diterim,a oleh pekerja adalah tujuan yang 

bermakna dan berharga. 

Umpan balik merupakan masukan yang dipergunakan untuk mengukur 

kemajuan kinerja, standar, kinerja, dan pencapaian tujuan. Dengan 

umpan balik dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan sebagai hasilnya 

dapat dilakukan perbaikan kinerja. 

4) Alat atau sarana 

Merupakan sumber daya yang dapat dipergunakan untuk membantu 

menyelesaikan tujuan dengan sukses. Alat atau sarana merupakan faktor 

penunjang untuk pencapaian tujuan. 

Tanpa alat atau sarana tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan 

tujuan tidak dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya. Tanpa alat tidak 

mungkin dapat melakukan pekerjaan. 
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5) Kompetensi 

Merupakan persyaratan utama dalam kinerja. Kompetensi merupakan 

kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan pekerjaan 

yang diberikan kepadanya dengan baik. Orang harus melakukan lebih 

dari sekedar belajar tentang sesuatu, orang harus dapat melakukan 

pekerjaannya dengan baik.  

6) Motif 

Merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan 

sesuatu. Manajer memfasilitasi motivasi kepada karyawan dengan 

insentif  berupa uang, memberikan pengakuan, menetapkan tujuan 

menantang, menetapkan standar terjangkau, meminta umpan balik, 

memberikan kebebasan melakukan pekerjaan termasuk waktu melakukan 

pekerjaan, menyediakan sumber daya yang diperlukan dan 

menghapuskan tindakan yang mengakibatkan disensitif. 

7) Peluang 

Pekerjaan perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukan prestasi 

kerjanya. Terdapat dua faktor yang menyumbangkan pada adanya 

kekurangan kesempatan untuk berprestasi, yaitu ketersediaan waktu dan 

kemampuan untuk memenuhi syarat. 

 

      2.2.3 Gambar Kerangka Pemikiran 

          Berdasarkan uraian diatas, dapat digambarkan paradigma 

penelitiannya, sebagai berikut:    
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

2.3 Hipotesis Pemikiran 

              Berdasarkan kerangka pemikiran dapat diajukan hipotesis berpengaruhi 

stres kerja terhadap kinerja karyawan pada Dealler Honda Daya Motor Cabang 

Tasikmalaya. 

 

 

 

 

Stres Kerja (X) 

1. Beban kerja yang 

berkebihan  

2. Tingkat kebisingan  

3. Pengawasan 

terlalu ketat 

4. Umpan balik yang 

tidak sesuai 

 

Menurut 

Danang 

(2012:63

) 

Kinerja Karyawan (Y) 

1. Tujuan 

2. Standar 

3. Umpan balik 

4. Alat atau sarana 

5. Kompetensi 

6. Motif 

7. Peluang 

 

Menurut Hersey 

dalam Wibowo 

(2014:86)  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode yang digunakan 

        Metode penelitian ini adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan 

dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang 

sistematis. Sugiyono (2013:2) menyatakan bahwa “Metode penelitian 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu”. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan verifikatif. 

       Menurut Sugiyono (2005:21) menyatakan bahwa metode deskriptif 

adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau 

menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat 

kesimpulan yang lebih luas. Dimana metode deskriktif merupakan suatu 

metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan 

keadaan yang dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis yang 

selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. 

        Sedangkan metode verifikatif menurut Mashuri (2008:45), yaitu: Metode 

verifikatif  yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji 

suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain 

dengan mengatasi maslah yang serupa dengan kehidupan.  

Penelitian ini penulis memakai metode deskriktif  dengan pendekatan 

kualitatif dan metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif yang di dapat 

dari dokumentasi. 
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       Berdasarkan jenis penelitiannya yaitu penelitian deskriktif dan verifikatif 

maka penelitian yang digunakan adalah Explanatory Survey. Explanatory 

Survey adalah suatu survei yang digunakan untuk menjelaskan hubungan 

kausal anatara dua variable melalui pengujian hipotesis, survey dilakukan 

dengan cara mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan 

kuesioner alat pengumpulan data. 

 

3.1.1 Analisis Data 

              Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif. 

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. 

Statistic yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Statistik Deskriptif 

dan Statistik Inferensial. 

1. Statistik Deskriptif 

Menurut Sugiyono (2004:169) Statistik deskriptif adlah statistik yang 

digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau 

menganalisa data yang telah terkumpul sehingga dapat membuat 

kesimpulan yang diperlukan untuk umum atau generalisasi. Statistik 

deskriptif adalah bagian dari statistik yang digunakan untuk 

menggambarkan atau mendeskripsikan data tanpa persetujuan. 

2.  Statistik Inferensial 

Menurut Burhan Nurgiyantoro dkk (2000:12) Statistika inferensial adalah 

statistik yang berkaitan dengan analisis data (sampel) untuk kemudian 
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dilakukan penyimpulan-penyimpulan (inferensi) yang digeneralisasikan 

kepada seluruh subyek tempat data diambil (populasi). 

Jenis statistik inferensial atau statistik induktif bermaksud menyajikan, 

menganalisa data dari suatu kelompok untuk ditarik kesimpulan-

kesimpulan, prinsip-prinsip tertentu yang berlaku bagi kelompok yang 

lebih besar (populasi) disamping berlaku bagi kelompok yang 

bersangkutan (sampel). 

 

3.1.2 Populasi 

        Menurut Sugiyono (2008:90) Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri dari atas obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dari 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. 

 

3.1.3 Sampel 

        Menurut Sugiyono (2010:118) menyatakan bahwa “sampel bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. 

        Sampel merupakan perwakilan dari populasi yang harus dapat 

mempresentasikan populasi tersebut. Bila suatu penelitian akan meneliti 

suatu populasi yang besar sedangkan untuk melakukan penelitian tersebut 

terdapat banyak keterbatasan, maka peneliti bisa mengambil sebagian dari 

populasi tersebut sebagai sampel yang nantinya akan dijadikan kesimpulan 

akhir terhadap populasi tersebut. Kesalahan dalm pengambilan sampel 
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berarti kesalahan pula dalam menarik kesimpulan. Oleh karenanya perlu 

diperhatikan baik-baik kaidah-kaidah dalam pengambilan sampel. 

       Selanjutnya untuk menentukan banyaknya sampel yang akan 

digunakan Arikunto (2010:120) menjelaskan bahwa “Apabila subjeknya 

kurang dari 100 lebih baik diambil semua hingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil 

antara 10-15%, atau 20-25% atau lebih”. 

        Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan 

yang bekerja di Dealler Honda Daya Motor Cabang Tasikmalaya. Adapun 

jumlah karyawan di perusahaan ini 25 karyawan dan sampel yang 

dijadikan responden untuk menguji kuesioner sebanyak 25 karyawan. 

 

3.1.4 Skala Pengukuran 

              Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagian 

acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat 

ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data 

kuantitatif (sugiyono,2017:92) 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan skala likert. 

       Menurut Sygiyono (2017:93) “Skala likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang 

fenomena social”. 

 Dengan skala likert, maka variable yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indicator variable. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai 
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titik tolak untuk menyusun itam-itam instrument yang dapat berupa 

pernyataan atau pertanyaan. 

Teknis analisis skala likert: 

1. Menentukan penilaian untuk setiap pilihan, dari setiap jawaban diberi 

nilai. Dalam pemberian nilai. Dimana dalam pemberian nilai ditentukan 

skala penilaian, yaitu Skala Likert. 

Tabel 3.1 Bobot Nilai 

Alternatif Jawaban Nilai 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Ragu-Ragu 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

Sumber: Sugiyono (2017:93) 

 

2. Menghitung skor nilai untuk setiap item pernyataan dengan cara 

perhitungan sebagai berikut: 

Skor = Bobot Nilai x Frekuensi 

3. Nilai terendah dan nilai tertinggi 

a. Dalam hal ini nilai terendah = jumlah responden yaitu 25 orang. 

Maka nilai terendah adalah 25. 

b. Sedangkan nilai tertinggi, jumlah responden dikalikan dengan 

bobot nilai tertinggi, yaitu 25 x 5 = 125 

4. Menentukan jarak interval dari nilai terendah sampai nilai tertinggi 

sehingga dapat lima kategori penilaian. Jarak interval dapat dilakukan 

dengan cara perhitungan sebagai berikut: 
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JI = (N1-N2) 

5 

JI = (125-5) 

5 

=     24 

Jarak interval untuk penelitian ini adalah 24. 

Keterangan: 

JI  = Jarak Interval 

N1= Nilai Tertinggi 

N2= Nilai Terendah 

Dengan demikian kategori penilaian untuk setiap item pernyataan dari 

penelitian terhadap variabel yang diteliti adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Kategori Nilai 

Jarak Interval Kategori 

210-250 Sangat Baik 

170-209 Baik 

130-169 Cukup Baik 

90-129 Tidak Baik 

50-89 Sangat Tidak Baik 

Sumber: Kategori nilai, Diolah 

 

 

3.2 Operasionalisasi Variabel 

       Varibel dalam penelitian ini menganalisis variable bebas (Independen) 

yaitu stres kerja (X) sedangkan variable terkait (dependen) yaitu kinerja 

karyawan (Y). Pengukuran variable-variable tersebut selanjutnya diuraikan 

dalam table operasional sebagai berikut: 
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Tabel 3.3 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Variabel Indikator Skala 

Stres Kerja (X) Perasaan tertekan yang 

dialami karyawan di 

Dealler Honda Daya 

Motor Cabang 

Tasikmalaya 

 

Menurut Danang 

(2012:63) 

1. Beban kerja 

yang berlebihan 

2. Tingkat 

Kebisingan 

3. Pengawasan 

yang terlalu 

ketat 

4. Umpan balik 

yang tidak 

sesuai 

Ordinal 

Kinerja 

Karyawan (Y) 

Hasil karya yang di capai 

seseorang dalam 

melaksanakan tugas-

tugas yang dibebankan 

pada karyawan di Dealler 

Honda Daya Motor 

Cabang Tasikmalaya 

 

Menurut Hersey dalam 

Wibowo (2014:86) 

1. Tujuan 

2. Standar 

3. Umpan balik 

4. Alat atau sarana 

5. Kompetensi 

6. Motif 

7. Peluang 

Ordinal 

 

3.3 Sumber dan cara Penentuan data 

              Sumber-sumber data dalam penelitian ini, yaitu: 

1. “Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui 

pengukuran langsung, kuesioner panel atau data hasil wawancara dengan 

narasumber, data yang diperoleh harus diolah lagi”.  
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(Andra Tersiana 2018:75). Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini yaitu mengenai stres kerja dan kinerja karyawan di Dealler Honda Daya 

Motor Cabang Tasikmalaya. 

2. “Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, laporan 

pemerintah, buku-buku dan sebagainya. Data sekunder tidak perlu diolah 

lagi”. (Andra Tersiana 2018:75). Data sekunder dalam penelitian ini 

berasal dari dokumen perusahaan mengenai data jumlah karyawan, jenis-

jenis pelatihan yang dilaksanakan dan sebagainya. 

  Cara penentuan data sebagai berikut : 

     1. Penelitian populasi 

Merupakann keseluruhan subjek peneliti. 

     2. Penenilitian sampel 

Merupakan bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

yang digunakan untuk penelitian yang nantinya kesimpulan dari penelitian 

tersebut berlaku untuk populasi. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

        Teknik pengumpulan data menurut Andra Tersiana (2018:86) merupakan 

“Alat yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya 

lebih mudah dan hasilnya lebih baik”. 

Prosedur pengumpulan  data dilakukan dengan cara: 

1. Wawancara 
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Wawancara merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk 

menggali data secara lisan. 

Wawancara ini dilakukan dengan pihak yang berkompeten atau berwenang 

untuk memberikan informasi dan keterangan yang sesuai yang dibutuhkan 

peneliti. 

2. Kuesioner  

Dilakukan dengan menyebarkan seperangkat daftar pertanyaan tertulis 

kepada konsumen. Kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai 

karakteristik responden, pengalaman konsumen tentang produk yang 

ditawarkan perusahaan, serta tanggapan tentang lokasi Dealler Honda 

Daya Motor Cabang Tasikmalaya terhadap volume penjualan. 

3. Dokumentasi 

Dengan mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan 

objek penelitian yang diperoleh dari perusahaan. 

4. Studi Kepustakaan  

Yaitu mengumpulkan data atau teori pendukung melalui buku-buku 

tentang Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), tulisan ilmiah 

maupun catatan kuliah yang berhubungan dengan judul. 

 

3.5 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

      3.5.1 Rancangan Analisis 

         Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini daftar pertanyaan 

yang disebarkan pada responden kepada responden yang menjadi sampel 
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penelitian harus diuji kevaliditasannya dan kereliabelaannya agar daftar 

pertanyaan yang dibuat tersebut benar-benar mampu menjawab permasalahan 

hingga tujuan penelitian tercapai. 

1. Uji Validitas 

Uji validitas merupakan uji tentang kemampuan suatu alat ukur atau 

instrument pengumpulan data (kuesioner) apakah benar-benar mengukur 

apa yang ingin diukur. 

Menurut Ulber (2018:24) menyatakan bahwa: Instrument pengukur 

dikatakan valid atau sahih atau andal apabila mengukur apa yang hendak 

diukur dan mampu mengungkapkan data yang karakteristik gejala yang 

diteliti secara tepat. 

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan analisis item, yaitu 

mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah 

dari skor butir. Jika item yang tidak memenuhi syarat maka item tersebut 

tidak akan diteliti lebih lanjut. 

Syarat tersebut menurut Sugiyono (2017:126) yang harus dipenuhi 

memiliki kriteria sebagai berikut: 

a. Jika koefisien r > 0,30 maka item tersebut dinyatakan valid 

b. Jika koefisien r > 0,30 maka item tersebut dinyatakan tidak valid 

2. Uji Reabilitas 

Uji reabilitas merupakan uji untuk menentukan sejauh mana hasil suatu 

pengukuran dari seperangkat kuesioner (Instrument pengumpulan data) 

dipercaya. Uji reabilitas dilakukan terhadap butir pertanyaan atau 
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pernyataan yang sudah valid sehingga uji reabilitas di lakukan setelah uji 

validitas. 

        Menurut Ulber (2018:29) menyatakan bahwa: Satu instrument 

reliable (reabilitas dicapai) apabila melakukan pengukuran terhadap objek 

yang sama secara berulang-ulang dengan menggunakan instrument yang 

sama memberikan hasil yang sama. 

Dikatakan keandalan instrument pengukur apabila sebagai berikut: 

a. Jika hasil pengujian menunjukan r hitung < 0,60 maka instrument tidak 

reliable. 

b. Jika hasil pengujian menunjukan r hitung > 0,60 maka instrument 

reliable (alat ukur yang digunakan dapat diandalkan). 

Untuk melihat reabilitas masing-masing instrument yang digunakan 

menggunakan koefisien cronbach alpha dengan menggunakan fasilitas 

SPSS untuk jenis pengukuran interval. 

3. Uji Determinasi 

Untuk melihat seberapa besar tingkat pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara parsial digunakan koefisien determinasi. 

Koefisien determinasi  merupakan kuadrat dari koefisien sebagai ukuran 

untuk mengetahui kemampuan dari masing- masing variabel yang 

digunakan. Koefisien determinasi menjelaskan proporsi variasi dalam 

variabel dependen (Y) yang dijelaskan oleh hanya satu variabel 

indenpenden (lebih dari satu variabel bebas: Xi, i = 1, 2, 3, 4, dst.) secara 

bersama-sama. 
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Sementara itu R adalah koefisien korelasi majemuk yang mengukur tingkat 

hubungan antara variabel dependen (Y) dengan semua variabel independen 

yang menjelaskan secara bersama-sama dan nilainya selalu positif. 

Selanjutnya untuk melakukan pengujian koefisien determinasi (adjusted 

R
2
) digunakan untuk mengukur proprsi atau presentase sumbangan 

variabel indenpenden yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel 

dependen. 

  Koefisien determinasi berkisar antara nol sampai dengan satu (0 <  R
2
< 1). 

Hal ini berarti bila R
2
 = 0 menunjukan tidak adanya pengaruh antara 

variabel independen terhadap variabel dependen, bila adjusted R
2 

semakin 

besar mendekati 1 menunjukan semakin kuatnya pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen dan bila adjusted R
2 

semakin kecil 

bahkan mendekati nol, maka dapat dikatakan semakin kecil pula pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Rumus koefisien 

determinasi adalah sebagai berikut: 

Kd = R
2
 X 100% 

Keterangan: 

Kd = Besar atau jumlah koefisien determinasi 

R
2  

= Nilai koefisien korelasi 

Sedangkan kriteria dalam melakukan analisis koefisien determinasi adalah 

sebagai berikut: 

a. Jika Kd mendekati nol (0), berati pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen lemah, dan 
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b. Jika Kd mendekati satu (1) berarti pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen kuat. 

       Adapun pedoman umtuk memberikan interprestasi koefisien kolerasi 

atau seberapa besar pengaruh varaibel – variabel bebas (Independent) 

terhadap variabel terikat (Dependent), digunakan pedoman yang 

dikemukakan oleh Sugiyono (2013:250) . 

 

      3.5.2 Pengujian Hipotesis 

        Menurut Sugiyono (2013:59) “Hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan penelitian masalah yang didasarkan atas 

teori yang relevan”. 

        Hipotesis yang akan diuji dan dibuktikan dalam penelitian ini 

berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh variable bebas. Pengujian 

hipotesis yang dilakukan adalah pengujian hipotesis yang dilakukan 

adalah Pengujian Hipotesis nol (Ho) dan Hipotesis Alternatif (Ha). 

- Hipotesis nol (Ho) menyatakan koefisien kolerasinta tidak berarti atau 

tidak signifikan. 

- Hipotesis alternatif (Ha) menyatakan bahwa kofesien kolerasinya 

berarti atau signifikan. 

-  

3.5.2.1 Uji T (parsial) 

       Menurut Ulber (2018:288) Uji statistic t disebut juga “Uji signifikan 

individual”. Uji ini menunjukan seberapa jauh pengaruh variable 
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independen secara parsial terhadap variable dependen. Bentuk 

pengujiannya adalah sebagai berikut: 

Ho: Stres kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

Ha: Stres kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

Pengelolaan data akan dilakukan dengan menggunakan alat bantu 

aplikasi software SPSS ???? agar pengukuran data yang dihasilkan lebih 

akurat. 

Dasar pengambilan keputusan (Ulber, 2018:288) adalah dengan 

menggunakan angka propabilitas signifikansi, yaitu: 

1. Jika nilai probabilitas signifikansi > 0,05 maka Ha ditolak dan Ho di 

terima. 

2. Jika nilai probalitias < 0,05 maka Ho diterima dan Ha di tolak. 

 

3.5.2.2 Analisis Regresi Linier Sederhana 

        Menurut Sgiyono (2017:188) Analisis regresi linier sederhana atau 

dalam bahasa inggris desibut dengan nama simpel Linier Regression  

digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh satu variable bebas atau 

variable independent atau variabel predictor atau variabel X terhadap 

variabel tergantung atau variabel dependen atau variabel terikat atau 

variabel Y. 

Syarat kelayakan yang harus terpenuhi saat kita menggunakan regresi 

linear sederhana adalah: 
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1. Jumlah sampel yang digunakan harus sama. 

2. Jumlah variable bebas (X) adalah 1 (satu). 

3. Nilai residual harus berdistribusi normal. 

4. Terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas (X) dengan 

variabel tergantung (Y). 

5. Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 

6. Tidak terjadi gejala autokorelasi [untuk data time series]. 
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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. Dealler Honda Daya Motor Cabang Tasikmalaya merupakan 

pelopor industri sepeda motor di indonesia. Dididrikan pada tanggal 11 

juni 1971 dengan nama awal PT.Federal Motor. Saat itu PT.Federal 

Motor hanya merakit, sedangkan komonennya di impor dari jepang 

dalam bentuk CKD (completely knock down). Tipde sepeda motor yang 

pertama kali di produksi Honda adalah tipe bisnis, S 90 Z bermesin 4 

tak dengan kapasitas 90cc. Jumlah produksi pada tahun pertama selama 

satu tahun hanya 1500 unit, namun melonjak menjadi sekitar 30 ribu 

pada tahun dan terus berkembang hingga saat ini. Sepeda motor terus 

berkembang dan menjadi salah satu moda transportasi andalah di 

Indonesia. 

       Seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi serta tumbuhnya 

pasar sepeda motor terjadi perubahan komposisi kepemilikan saham di 

pabrikan sepeda motor Honda ini. Pada tahun 2001 PT.Federal Motor 

dan beberapa anak perusahaan di merger menjadi satu dengan nama 

PT.Honda Daya Motor. 
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Saat ini PT.Honda Daya Motor memiliki 4 fasilitas pabrik 

perakitan, pabrik pertama berlokasi sunter, Jakarta Utara yang juga 

berfungsi sebagai kantor pusat. Pabrik ke dua berlokasi di Pegangsaan 

Dua, Kelapa Gading. Pabrik ke 3 berlokasi dikawasan MM 2100 

Cikarang Barat, Bekasi. Pabrik ke 4 berlokasi di Karawang dan 

Tasikmalaya. Pabrik ke 4 ini merupakan fasilitas pabrik perakitan 

terbaru yang mulai beroperasi sejak tahun 2014. 

        Dengan keseluruhan fasilitas ini PT.Honda Daya Motor saat ini 

memiliki kapasitas produksi 5.8 juta unit sepeda motor pertahunNya, 

untuk permintaan pasar sepeda motor di indonesia yang terus 

meningkat. Salah satu puncak prestasi yang berhasil diraih PT.Honda 

Daya Motor adalah pencapaian produksi ke 50 juta pada tahun 2015. 

Prestasi ini merupakan prestasi pertama yang berhasil diraih oleh 

industri sepeda motor di indonesia bahkan untuk tingkat ASEAN. 

Guna menunjang kebutuhan serta kepuasan pelanggan sepeda 

motor Honda, saat PT.Honda Daya Motor di dukung oleh 1.800 

showroom penjualan, 3.600 layanan service atau bengkel , serta 7.400 

gerai suku cadang, yang siap melayani jutaan penggunaan sepeda motor 

Honda di seluruh indonesia. 

Pertumbuhan konsumen sepeda motor meningkat luar biasa. Di 

tengah-tengah persaingan yang begitu tajam akibat banyaknya merek 

pendatang baru, sepeda motor Honda yang sudah lama berada di 

indonesia, dengan segala keunggulanNya, tetap mendominasi pasar dan 
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sekaligus memenuhi kebutuhan angkutan yang tanggguh, irit, dan 

ekonomis. Menjawab tantangan tersebut, organisasi yang berada di 

balik kesuksesan sepeda motor Honda di indonesia terus memperkuat 

diri. 

        PT.Honda Daya Motor (HDM) merupakan sinergi keunggulan 

teknologi dan jaringan pemasaran di indonesia, sebuah pengembangan 

kerja sama antara Honda Motor Company Limited, Jepang, dan PT 

Astra International Tbk,Indonesia. Keunggulan teknologi Honda Daya 

Motor diakui di seluruh dunia dan telah dibuktikan dalam berbagai 

kesempatan, baik di jalan raya maupun dilintasan balap. Honda pun 

mengembangkan teknologi yang mampu menjawab kebutuhan 

pelanggan yaitu mesin “bandel” dan irit bahan bakar, sehingga 

menjadikanNya sebagai pelopor kendaraan roda dua yang ekonomis. 

Tidak heran jika harga jual kembali sepeda motor Honda tetap tinggi. 

Honda Daya Motor memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang 

kebutuhan para pemakai sepeda motor di indonesia, berkat jaringan 

pemasaran dan pengalamanNya yang luas.  

 

4.1.1.2 Visi dan Misi PT.Honda Daya Motor Tasikmalaya 

1. Visi 

Honda Daya Motor (HDM) ingin menjadi pemimpin pasar di 

indonesia dan menjadi pemain kelas dunia, dengan mewujudkan 
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impian konsumen, menciptakan kegembiraan bagi konsumen dan 

berkontribusi kepada masyarakat indonesia. 

2. Misi 

Menciptakan solusi mobilitas bagi masyarakat dengan produk dan 

pelayanan terbaik terhadap konsumen. 

 

4.1.2 Aspek Kegiatan  

4.1.2.1 Produk – 1 

1. Honda Revo 

 
Gambar 4.1 Honda Revo 

 

Motor Honda Revo adalah motor bebek paling populer di 

indonesia. Dengan tagline, motor Honda Revo FI hadir dalam 3 

varian: 

a. Revo FI FIT 

b. Revo FI STD 

c. Revo FI CW 

Fitur unggulan Honda Revo series adalah: 
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 Mesin injeksi tangguh dan irit teknologi PGM-FI, membuat New 

Honda Revo FI lebih berharga, mudah dirawat. 

 Bagasi serba guna berkapasitas 7 liter. 

 Front disk brake yang membantu pengeremean. 

 Secure key shutter – pengamanan kunci kontak bermagnet  

(magnetic key shutter) yang efektif mengurangi resiko pencurian 

motor. 

Motor Honda Revo FI ini memiliki konsumsi BBM 62.2 km/liter 

yang di uji melalui metode pengujian ECE R40. 

Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau 

via transfer. 

2. Honda BEAT 

 
Gambar 4.2 Honda Beat 

 

Hingga Juli 2016, Honda Beat tercatat sebagai skutik terlaris di 

indonesia dan telah dipilih oleh 10.724.227 konsumen sejak 

pertama kali hadir di tahun 2008. 

Produk ini dikembangkan dengan memperhatikan 3 hal yakni 

ukuran, gaya dan fitur. Ukuran yang ramping, bentuk yang 
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meruncing dan perfoma yang unggul membuat Honda Beat ini 

cocok untuk pemakaian sehari-hari. Motor ini didesain ulang 

dengan kesan agresif dan modren. Penggunaan velg dengan desain 

baru juga membuat tampilannya lebih tajam. Dari sisi teknologi 

juga berbagai teknologi tambahan disematkan untuk memberikan 

nilai lebih bagi pemilik Honda Beat esp. 

Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda meneima motor atau via 

transfer. 

3. Honda Scoopy 

 
Gambar 4.3 Honda Scoopy 

 

Nama Motor Honda Scoopy berasal dari kata Scooter + Scoopy 

yang artinya skuter dengan bentuk seperti sendok bulat 

(bulat/kurva). Konsep motor scoopy ini mengikuti aliran retro 

modern yang memiliki nuansa klasik namun dikemas dengan 

sentuhan modern masa kini. Sejak pertama dirilis pada bulan May 

2010, motor ini kerap mengukuhkan dirinya sebagai Raja Skutil 

Retro di Indonesia. 
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Honda Scoopy dilengkapi dengan teknologi ESP siap menjadi 

pilihan utama konsumen yang membutuhkan motor skutik yang 

fashionable. 

Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau 

via transfer. 

4. Honda Vario 

 

Gambar 4.4 Honda Vario 

 

Pemenang Best Performance dan handling kategori skutik 110 – 

115 cc di otomotif award 2010. 

Berikut adalah beberapa fitur dari Honda Vario: 

a. Ban tubeless depan dan belakang. 

b. Dual keen eyes LED Headlight – lampu depan lebih berkelas, 

lebih terang dan tahan lama serta bebas perawatan dengan desain 

lebih fabukous. 

c. Answer Back system – fitur untuk memudahkan mencari posisi 

motor di tempat parkir. 
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d. Combi Brake System – memudahkan keseimbangan pengereman 

roda belakang dan depan, lebih praktis serta nyaman disemua 

kondisi. 

e. Side Stand Swith – Mesin tidak dapat dinyalakan apabila standar 

samping dalam posisi turun. 

f. Magnetic Key Shutter – pengamanan kunci bermagnet efektif 

mencegah pencurian yang terintegrasi dengan tombol pembuka 

bagasi. 

g. Kapasitas bagasi sebesar 13 liter. 

h. Double inner Rack – rak serbaguna untuk membawa barang 

secara praktis. 

i. Idling Stop System – sistem untuk mematikan mesin secara 

otomatis pada saat berhenti sjenak atau berhenti di lampu merah. 

Teknologi ISS ini dapat mengurangi konsumsi pemakaian bahan 

bakar yang tidak perlu. 

 

4.1.2.2 Produk - 2 

1. Honda CB150R 

 

Gambar 4.5 Honda CB150R 
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Motor ini menggunakan mesin berbasis CB150R dengan 

150CC, 6 speed, 4 stroke, DOHC, liquid cooled dan dilengkapi 

dengan teknologi PGM-FI. Berbagai teknologi ini membuat 

Honda CB150R menjadi mesin paling superior dikelasnya 

Dengan teknologi yang amat superior ini, Honda CB150R 

StreetFire dapat mencapai kecepatan maksimum 125 km/jam 

serta akselerasi 10,5 detik untuk menempuh jarak 0-200 meter. 

2. Honda CB500X 

 

Gambar 4.6 Honda CB500X 

 

a. ABS Braking System With Wave Pattern Disc Front dan Rear 

– melakukan pengereman di kondisi jalan menentang bukan 

lagi masalah. Kombinasi front 320mm daan rear 240mm 

wavy style disc brake menjadikan kekuatan pengereman 

semakin optimal. 

b. Dual Purpose Tire – Dukung pengendalian berkendara dengan 

daya cengkeram optimal disegala  medan dengan alur ban 

yang didesain dengan dua karakter. 
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c. New LED Tail Light – Tampil semakin mengagumkan 

dengan lampu LED belakang dengan bentuk tajam disetiap 

sisinya, didukung intensitas penerangan maksimal. 

d. Newly Designed Side Fairing – Sang motor petualang kini 

tampil dengan sisi fairing baru lebih tajam.  

e. Adjustable Wind Screen – Hadapi segala tantangan cuaca 

dengan kaca pelindung yang lebih tinggi dan dapat diatur 

sesuai keinginan. Desain barunya juga mengurangi turbulensi 

disekitar helm. 

f. Adjustable Brake Lever – Sesuaikan posisi rem tangan dengan 

posisi pengaturan membuat genggaman menjadi lebih 

nyaman bagi pengendara. 

Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau 

via transfer. 

3. Honda Rebel CMX500 

 

Gambar 4.7 Rebel CMX500 

Motor big bike Honda Rebel CMX 500 ini memiliki desain unik 

dan modern yang mencermikan gaya hidup dan jati diri 

pengendranya. 
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Berikut adalah beberapa fitur dari Honda Rebel CMX500: 

a. Rem ABS dengan ban lebar dan tubeless. 

b. 500cc, Parallel Twin – eight valve, liquid cooled twin with 

strong bottom and torque and a smooth, linear power delivery. 

c. Digital Panel Meter – equipped with negative LCD display and 

blue backlight, its very  striking, modern and effective when 

riding in all condition. 

d. Iconic Fuel Tank – express off beat individuality from every 

angle.  

e. Iconic headlamp – evocative round headlight sists up high in a 

die cast aluminium mount, describes a strong classic dan 

individualistic. 

f. Brangkings Sytem – Using double disc brake with twin piston 

caliper and single piston rear disc brake, fitted with ABS 2 

channel. 

Pembyaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via 

transfer.  

4. Honda CRF1000L Africa Twin 

 
Gambar 4.8 Honda CRF100L Africa Twin 
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CRF1000L Africa Twin menjadi satu model yang secara 

konsisten tampil mengagumkan sesuai fungsi, pengendalian 

dijalan dan tanah seperti model XRV750 African Twin. Ini telah 

menunjukan keberhasilan dari pembelajaran bahkan saat 

disandingkan dengan pilihan motor adventure saat ini. Mesin 

yang memiliki nama sama dan berbagi komponen umum dengan 

model sebelumnya namun telah mewarisi esensi dan semangat 

saat menghadirkan XRV750 Africa Twin. 

Berikut adalah fitur dari Honda CRF1000L African Twin: 

a. Dual Clutch Transmission (DCT). 

b. Mesin 1000cc parallel-twin dengan 4 katup Unicam head. 

c. Penyematan besi baja dengan frame semi-double cradle. 

d. Dual kaliper Nissin 4 piston kaliper dan 310mm wave floating 

disc brake. 

e. Suspensi belakang Showa dengan spring preload yang dapat 

diatur. 

f. Sistem elektrik Selectable Torque Control (HSTC). 

g. Dual LED Hedlight. 

h. Alumunium Swing arm dan Pro Link Rear Suspension 

(Showa). 

i. 43 mm inverted front fork (Showa). 

j. Floating Wavy Disk Brake. 

k. Tangki bahan bakar yaitu 18,8L. 
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l. Large Spoke Wheel 21/19 Aluminium dan Swing Arm. 

Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau 

via transfer. 

5. Honda CBR1000RR SP 

 

Gambar 4.9 Honda CBR1000RR SP 

Motor Honda CBR1000RR SP ini dibekali dengan mesin canggih 

berkapasitas 1000CC, suspension system Ohlins, teknologi 

pengereman canggih dengan caliper rem depan Brembo. 

Berikut adalah teknologi dan fitur Honda CBR1000RR SP: 

a. Mesin berkapasitas 1000 CC – DOHC Inline – Four Engine. – 

Liquid – cooled, 4-Stroke, 16-Valve, 6-Speed, PGM-DSFI 

(Programmed Dual Sequential Fuel Injection) with Assist Sliper 

Clucth (same type a applied on RCV 212V) and Piston dan Con-

Rod Grading by Weight. 

b. Suspension System – Suspensi depan upside down OHLINS 

NIX30 dan suspensi belakang OHLINS TTX36 berkolaborasi 

dengan swingarm tipe “Gul-Wing” berbahan aluminium untuk 

menghasilkan Balnce-Free Rear Cushion (pertama di dunia). 
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c. Special Tire – Siap melesat cepat di sirkuit naupun jalan raya 

dengan daya cengkeram tinggi dari ban Pirelli Diablo 

Supercorsa SC Premium. 

d. Brembo Monobloc Front Caliper – Pengereman kelas dunia 

dengan cengkraman pakem pada rem cakram dengan kaliper 

rem depan Brembo monobloc 4 piston. 

 

4.1.3 Struktur Organisasi PT.Honda Daya Motor Cabang Tasikmalaya 

4.1.3.1 Struktur Organisasi  
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Gambar 4.10 Struktur Organisasi 
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4.1.3.2 Proses Organisasi 

       Manajemen Operasional PT. Dealler Honda Daya Motor Cabang 

Tasikmalaya. 

Just In Time adala sutu kesuluruhan filosofi operasi manajemen dimana 

segenap sumber daya, termasuk babhan baku dan suku cadang, 

personalia, dan fasilitas dipakai sebatas dibutuhkan. Semua bahan baku 

dan komponen sebaiknya tiba tepat waktu di lokasi kerja pada saat 

dibutuhkan. Produk sebaiknya diselesaikan dan tersedia tepat waktu 

bagi pelanggan disaat pelanggan menginginkannya bukan berdasarkan 

persediaan yang diantisipasi. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan 

persedian yang ada sehingga dapat mengeliminasikan biaya 

penyimpanan serta sekaligus mengeliminasi perlingdungan atas 

kesalahan produksi dan ketidakseimbangan yang diberikan oleh 

persediaan sehingga dapat mengurangi pemborosan. JIT juga 

memperhatikan keseluruhan sistem produksi sehingga komponen yang 

bebas dari cacat dapat disediakan untuk tingkat produksi selanjutnya 

tepat ketika mereka dibutuhkan, tidak terlambat dan tidak terlalu cepat. 

         PT. Dealler Honda Daya Motor telah menggunakan JIT untuk 

operasi perusahaan sejak tahun 1980. Bayangkan jika perusahaan 

otomotif besar seperti PT.Honda Daya Motor yang memiliki biaya 

produksi yang tinggi, daerah pemasaran yang luas, dan konsumen yang 

banyak tidak menggunakan Sistem JIT, maka akan terjadi banyak 

pemborosan. PT Honda Daya Motor dapat menerapkan sitem JIT lebih 
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maksimalkan karena dibantu dengan adanya perkembangan teknologi 

informasi disetiap jalur yang akan melakukan proses perencanaan, 

produksi, pemasaran. 

Sasaran implementasi JIT yang dilakukan PT. Dealler Honda Daya 

Motor yaitu: 

A. Persediaan Sasaran utama dalam penerapan Sistem JIT 

Untuk meminimalisasi persediaan. Dengan adanya persediaan maka 

akan dibutuhkannya pengeluaran berupa biaya penyimpanan. PT. 

Dealler Honda Daya Motor telah berhasil untuk meminimalisasi 

persediaan yang dimliki. Kelebihan produksi tidak akan terjadi 

karena produksi dilakukan berdasarkan permintaan dari pembeli atau 

pemasok bukan berdasarkan permintaan yang di antisipasi. Produksi 

yang dilakukan PT.HDM berdasarkan informasi dari bagian 

pemasaran yang menggunakan Enterprise Resource Planning (ERP) 

srhingga didapatkan data yang tepat mengenai berapa banyak produk 

yang akan di produksi untuk periode selanjutnya dimana setiap hasil 

produksi langsung disalurkan ke pemasok sehingga meminimalisasi 

bahkan meniadakan jumlah hasil produksi yang tertahan di gudang 

persediaan barang jadi  dan tentunya akan mengatasi pemborosan. 

Pesanan untuk pembelian suku cadang dilakukan dengan online 

sedangkan pemesanan sepeda motor dilakukan faksmili/telepon. 

Ketika ada pesanan PT.Honda Daya Motor akan memasok bahan 

baku dari vendor yang dilakukan tepat waktu, jadi ketika bahan baku 
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sampai maka akan langsung dikirimkan ke main dealer. Hal ini 

terbukti sangat ampuh untuk mengurangi perssediaan atau over 

produksi. 

B. Waktu Siklus 

PT.Honda Daya Motor berhasil memamngkas pemprosesan 

menjadi lebih efesien karena proses produksi dilakukan dalam 

satu lot. PT Honda Daya Motor memproduksi 1 unit motor dalam 

waktu 13 menit, produksi dilakukan dengan mesin sehingga 

tenaga manusia dialihkan untuk mengawasi dan menganalisis 

jalannya produksi. Maka dengan dukungan teknologi dan sumber 

daya yang dimiliki maka tidak akan menimbulkan waktu 

menunggu karena semua rangkaian produksi berdasarkan 

perhitungan yang tepat. Semakin tinngi kecepatan produksi suatu 

perusahaan maka semakin kecil pula waktu menunggu untuk 

suatu produk mengalami proses selanjutnya, begitupun 

sebaliknya. 

C. Perbaikan yang berkesinambungan  

PT.Honda Daya Motor bisa berkembang dengan pesat karena 

adanya perbaikan yang berkesinambungan. Kinerja operasional 

diukur di tiap-tiap bagian dengan mengaplikasikan Bussines 

Intelligent, Software dari Cognos. Pengambilan keputusan atas 

laporan perkembangan yang berasal dari database akan lebih 

mudah karena telah terintegrasi dengan sistem yang dimliki para 
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pengambil keputusan. Pemantauan terjadinya barang cacat dan 

sejauh mana tahapan pproduksi yang telah dilalui oleh bahan baku 

kan lebih mudah terpantau karena setiap bahan baku telah 

terpasang Bar Code Text. Sistem komputerisasi yang dimliki 

PT.HDM akan dapat mendeteksi barang cacat sehingga akan 

segera dilakukan perbaikan terhadap penyebab terjadinya barang 

cacat dan barang cacat tesebut tidak akan melewati tahapan 

selanjutnya sehingga tidak ada barang cacat yang akan melewati 

tahapan selanjutnya. 

Adapun produk gagal atau barang cacat adalah salah satu bentuk 

pemborosan terbesar yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur. 

Apabila barang cacat diketahui terlebih dahulu maka kerugian 

yang lebih besar dapat dihindari dengan menghentikan produksi 

dan menemukan penyebabnya serta mencari solusi yang tepat. 

Perusahaan  akan mengeluarkan biaya yang sangat besar apabila 

barang cacat tersebut tidak terdeteksi selama produksi sehingga 

sampai ke tangan konsumen dan baru diketahui ketika ada 

keluhan. Mau tidak mau perusahaan harus menarik/mengganti 

produk tersebut sehingga dapat dibayangkan besarnya kerugian 

yang akan dialami, belum lagi citra produk kita dimata konsumen 

akan merosot dan akan menurunkan permintaan. 
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D. Penghapusan pemborosan 

Penghapusan pemborosan dapat dilakukan karena PT.HDM telah 

memenuhi kondisi seperti produksi tidak menyisakan persediaan, 

waktu tunggu minimum bahkan hampir tidak ada, minimalisasi 

biaya terhadap barang cacat, beban kerja yang seimbang dan 

merata, tidak ada interupsi karena kehabisan persediaan dan 

kualitas buruk. Ternyata tidak selamanya JIT berdampak positif. 

Peneerapan JIT pada perusahaan manufaktur juga akan 

menimbulkan dampak negatif apabila pengiriman bahan baku 

terlambat sehingga terganggunya proses produksi. Kinerja 

manajer di anggap menurun apabila pengambilan keputusan 

tertinggi masih berorientasipada Total Quantity Manufacture. 

Sistem TI sangat berpengaruh pada sistem keseluruhan prduksi 

mengalami kerusakan atau di hack. 

Setiap pengambilan keputusan atas perkembangann perusahaan 

akan memiliki dua dampak yang berbeda dan akan menimbulkan 

opportunity cost. Yang paling penting dalam penerapan JIT 

adalah penggunaan persediaan seefisien mungkin dan 

menghindari pemborosan. Penerapan JIT sesuai dengan 

kandungan Al Qur’an “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga 

yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang 

dalam perjalanan dasn janganlah kamu menghambur-

menghambur (hartamu) secara boros. (QS. 17:26).  
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4.1.3.2 Jenis – Jenis Jasa Service 

A. Jasa Servis 

1. Fast Track atau Service Cepat 

Jenis servis cepat ini merupakan jenis servis yang tidak 

membutuhkan waktu lama. “Biasanya ini dikhususkan untuk 

pengerjaan seperti penggantian oli saja.” 

Jenis servic ini juga akan mempercepat konsumen, sehingga tak 

perlu antre dengan motor lain yang akan servic berkala. 

2. Service By Booking 

Jenis service ini tentunya akan membuat konsumen terbatas dari 

antrean, sehingga lebih menghemat waktu. “Booking service 

minimal harus dilakukan satu hari sebelumnya.” 

3. Light Service 

Light servis ini meliputi pengerjaan ringan hingga sedang. 

Misalnya seperti membersihkan throttle body, pasang 

shockbreaker, dan ganti komponen  body. 

4. Heavy Repair  

Heavy repair merupakan jenis jasa servis berat yang biasanya 

memakan waktu lebih lama. 

Pengerjaannya diantara lain turun atau membelah mesin, press 

rangka, dan lain sebagainya. 
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5. Claim Service 

Claim service merupakan hak konsumen jika motor Honda 

barunya terkena masalah. 

Jika motornya masih ada garansi dan memenuhi syarat untuk 

klaim. Contohnya track service yang jelas dan berurut. Selain itu, 

yang paling penting buku servisnya tidak hilang. 

 

4.1.4 Kepegawaian 

         Responden yang dianalisis dalam penelitian ini berjumlah 25 orang. 

Penyajian data mengenai identitas responden yaitu untuk memberikan 

gambaran tentang keadaan diri responden. Sedangkan prosedurnya 

dengan jalan menyebarkan kuesioner dan meminta untuk mengisi 

kuesioner. Adapun gambaran tentang responden yang menjadi populasi 

dalam penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, usia, 

tingkat pendidikan. Berikut ini akan dibahas mengenai kondisi dari 

masing-masing klasifikasi demografis responden dalam bentuk tabel 

distribusi frekuensi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut: 

1. Karakteristik responden berdasarkan unit kerja 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada saat pengisian 

kuesioner mengenai Stres Kerja dan Kinerja Karyawan dapat dilihat pada 

tabel 4.1 dibawah ini: 
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Tabel 4.1 

Karakter responden unit kerja 

 

No Unit Kerja Jumlah 

1. Branch Head 1 

2. Administration Head 1 

3. Admin Sales 2 

4. Admin STNK & BPKB 1 

5. P. D. I 1 

6. Marketing Excecutive 5 

7. Marketing Counter 1 

8. Marketing Traire 6 

9. Kasir 2 

10. Driver 2 

11. Office Boy 1 

12. Security 2 

Total 25 

 

Berdasarkan tabel 4.1 diperoleh data bahwa semua karyawan di PT. 

Dealler Honda Daya Motor Cabang Tasikmalaya berjumlah 25 orang 

karyawan. 

2. Karakteristik responden berdasarkan usia 

Karakteristik responden berdasarkan usia pada saat pengisian kuesioner 

mengenai Stres Kerja dan Kinerja Karyawan dapat dilihat pada tabel 4.2 

dibawah ini: 

 Tabel 4.2  

Karakteristik responden berdasarkan usia 

    
No Usia Jumlah 

Persentase 

% 

1 20-25 18 72 

2 26-30 7 28 

  Jumlah 25 100 
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Berdasarkan tabel 4.2 diperoleh data bahwa sebagian besar usia 

responden berada diantara umur 20-25  tahun yaitu sebanyak 18 

responden atau 72% dan sebagian kecil responden berada pada umur 26-

30 tahun yaitu sebanyak 7 responden atau 28%. 

3. Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan 

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan pada saat 

pengisian kuesioner mengenai Stres Kerja dan Kinerja Karyawan dapat 

dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini. 

Tabel 4.3 

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh data bahwa sebagian besar tingkat 

pendidikan responden untuk tingkat SMA yaitu sebanyak 14 responden 

atau 56% dan sebagian kecil responden untuk tingkat D3 yaitu sebanyak 

8 responden atau 32% dan sebagian lainnya responden S1 yaitu sebanyak 

3 atau 12%. 

 

 

 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Presentase % 

1 SMA 14 56 

2 D3 8 32 

3 S1 3 12 

  Jumlah 25 100 
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4. Karakteristik responden berdasarkan masa kerja 

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan pada saat 

pengisian kuesioner mengenai Stres Kerja dan Kinerja Karyawan dapat 

dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini:  

Tabel 4.4 

Karakteristik responden berdasarkan masa kerja 

No Masa Kerja Jumlah 

1. >=1 12 

2. >=5 8 

3. >=10 5 

Total 25 

 

Berdasarkan tabel 4.4 diperoleh data bahwa di PT. Dealler Honda Daya 

Motor Cabang Tasikmalaya menunjukan bahwa 12 orang memiliki masa 

kerja >=1 tahun, sebanyak 8 orang memiliki masa kerja >=5 tahun, dan 

sebanyak 5 orang >=10 tahun. 

5. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin  

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada saat pengisian 

kuesioner mengenai Stres Kerja dan Kinerja Karyawan dapat dilihat pada 

tabel 4.5 dibawah ini: 

Tabel 4.5 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

    

No Jenis Kelamin Jumlah 
Persentease 

(%) 

1 Laki-laki 14 56 

2 Perempuan 11 44 

  Jumlah 25 100 
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Berdasarkan tabel 4.5 diperoleh data bahwa sebagian besar jenis kelamin 

responden yaitu perempuan sebanyak 11 responden atau 44% dan sebagian 

kecil responden yaitu lai-laki sebanyak 14 responden atau 56%.  

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pelaksanaan Variable X 

         Hasil penelitian ini adalah hasil yang didapat dari pengisian kuesioner 

mengenai stres kerja yang disebarkan kepada 25 responden. Klasifikasi 

setiap indikator variabel x (stres kerja) dapat dihitung dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

Nilai tertinggi setiap indikator stres kerja  : 25 x 5 = 125 

Nilai terendah setiap indikator kinerja karyawan  : 25 x 1 = 25 

Jumlah kriteria pernyataan = 5 

J1 = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah  

         Jumlah Kriteria Pernyataan 

 

= 125 – 25 = 20 

          5 

 

Klasifikasi penilaian untuk setiap indikator adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Jarak Interval variabel Stres Kerja 

Jarak Interval Kategori 

105 – 124 Sangat Baik 

85 – 104 Baik 

65 – 84 Kadang-kadang Baik 

45 – 64 Tidak Baik 

25 – 44 Sangat Tidak Baik 
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Berdasarkan data-data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang 

disebarkan kepada 25 responden diperoleh hasil mengenai stres kerja yang 

dilakukan dapat dilihat pada analisis sebagai berikut: 

1. Memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan 

Tanggapan karyawan memiliki keluarga baru di Honda Daya Motor adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan 

Keterangan Bobot Jumlah Responden Skor % 

Sangat Setuju 5 2 10 8 

Setuju 4 16 64 64 

Kadang-kadang 3 7 21 28 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Total 25 95 100 

      

Pernyataan mengenai memiliki keluarga baru di Honda Daya Motor 

kedalam klasifikasi baik dengan total 95. Karyawan yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 2 orang, jumlah skor 10 dan persentase 8 % yang 

menyatakan setuju sebanyak 16 orang, jumlah 64 dan persentase 64% yang 

menyatakan Kadang-kadang sebanyak 7 orang, jumlah 21 dan persentase 

28%. Artinya di Honda Daya Motor Cabang Tasikmalaya menyatakan 

bahwa karyawan telah memiliki keluarga barunya di perusahaan. 

2. Pekerjaan yang berlebihan menyebabkan kelelahan 

Tanggapan karyawan memiliki keluarga baru di Honda Daya Motor adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.8 

Pekerjaan yang berlebihan menyebabkan kelelahan 

Keterangan Bobot Jumlah Responden Skor % 

Sangat Setuju 5 2 10 8 

Setuju 4 20 80 80 

Kadang-kadang 3 3 9 12 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Total 25 99 100 

 

       Pernyataan mengenai memiliki keluarga baru di Honda Daya Motor 

kedalam klasifikasi baik dengan total 154. Karyawan yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 2 orang, jumlah 65 dan persentase 8% yang 

menyatakan setuju sebanyak 20 orang, jumlah 80 dan persentase 80% yang 

menyatakan Kadang-kadang sebanyak 3 orang, jumlah 9 dan pesentase 

12%.  

Artinya di Honda Daya Motor Cabang Tasikmalaya menyatakan bahwa 

karyawan telah memiliki keluarga barunya di perusahaan. 

3. Tugas yang diberikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki 

Tanggapan karyawan memiliki keluarga baru di Honda Daya Motor adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.9 

Tugas yang diberikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki 

Keterangan Bobot Jumlah Responden Skor % 

Sangat Setuju 5 5 25 20 

Setuju 4 16 64 64 

Kadang-kadang 3 4 12 16 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Total 25 101 100 
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Pernyataan mengenai memiliki keluarga baru di Honda Daya Motor 

kedalam klasifikasi baik dengan total 101. Karyawan yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 5 orang, jumlah 25 dan persentase 20% yang 

menyatakan setuju sebanyak 16 orang, jumlah 64 dan persentase 64% yang 

menyatakan Kadang-kadang sebanyak 4 orang, jumlah 12 dan persentase 

16%. Artinya di Honda Daya Motor Cabang Tasikmalaya menyatakan 

bahwa karyawan telah memiliki keluarga barunya di perusahaan. 

4. Tugas yang diberikan sesuai dengan ketebtuan perusahaan 

Tanggapan karyawan memiliki keluarga baru di Honda Daya Motor adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.10 

Tugas yang diberikan sesuai dengan ketentuan perusahaan  

 

 

 

 

 

Pernyataan mengenai memiliki keluarga baru di Honda Daya Motor 

kedalam klasifikasi baik dengan total 91. Karyawan yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 3 orang, jumlah 15 dan persentase 12% yang 

menyatakan setuju sebanyak 12 orang, jumlah 48 dan persentase 48% yang 

menyatakan Kadang-kadang sebanyak 8 orang, jumlah 24 dan persentase 

32% yang menyatakan tidak setuju 2 orang, jumlah 4 dan persentase 8%. 

Keterangan Bobot Jumlah Responden Skor % 

Sangat Setuju 5 3 15 12 

Setuju 4 12 48 48 

Kadang-kadang 3 8 24 32 

Tidak Setuju 2 2 4 8 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Total 25 91 100 
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Artinya di Honda Daya Motor Cabang Tasikmalaya menyatakan bahwa 

karyawan telah memiliki keluarga barunya di perusahaan. 

5. Lingkungan perusahaan tidak memiliki tingkat kebisingan yang tinggi 

Tanggapan karyawan memiliki keluarga baru di Honda Daya Motor adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.11 

Lingkungan perusahaan tidak memiliki 

 tingkat kebisingan yang tinggi 

Keterangan Bobot Jumlah Responden Skor % 

Sangat Setuju 5 1 5 8 

Setuju 4 15 60 56 

Kadang-kadang 3 8 24 20 

Tidak Setuju 2 1 2 16 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Total 25 91 100 

 

Pernyataan mengenai memiliki keluarga baru di Honda Daya Motor 

kedalam klasifikasi baik dengan total 91. Karyawan yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 1 orang, jumlah 5 dan persentase 8% yang 

menyatakan setuju sebanyak 15 orang, jumlah 60 dan persentase 56% yang 

menyatakan Kadang-kadang sebanyak 8 orang, jumlah 24 dan persentase 

20% yang menyatakan tidak setuju 1 orang, jumlah 2 dan persentase 16%. 

Artinya di Honda Daya Motor Cabang Tasikmalaya menyatakan bahwa 

karyawan telah memiliki keluarga barunya di perusahaan 
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6. Ruang kerja jauh dari kebisingan sehingga memberikan kenyamanan 

dalam bekerja 

Tanggapan karyawan memiliki keluarga baru di Honda Daya Motor adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.12 

Ruang kerja jauh dari kebisingan sehingga 

memberikan kenyamanan dalam bekerja 

Keterangan Bobot Jumlah Responden Skor % 

Sangat Setuju 5 2 10 8 

Setuju 4 14 56 56 

Kadang-kadang 3 5 15 20 

Tidak Setuju 2 4 8 16 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Total 25 89 100 

 

Pernyataan mengenai memiliki keluarga baru di Honda Daya Motor 

kedalam klasifikasi baik dengan total 89. Karyawan yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 2 orang, jumlah 10 dan persentase 8% yang 

menyatakan setuju sebanyak 14 orang, jumlah 56 dan persentase 56% yang 

menyatakan Kadang-kadang sebanyak 5 orang, jumlah 15 dan persentase 

20% yang menyatakan tidak setuju sebanyak 4 orang, jumlah 8, dan 

persentase 16%. Artinya di Honda Daya Motor Cabang Tasikmalaya 

menyatakan bahwa karyawan telah memiliki keluarga barunya di 

perusahaan. 
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7. Hubungan atasan dan bawahan sudah baik 

Tanggapan karyawan memiliki keluarga baru di Honda Daya Motor adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.13 

Hubungan atasan dan bawahan sudah baik 

Keterangan Bobot Jumlah Responden Skor % 

Sangat Setuju 5 0 0 0 

Setuju 4 11 44 44 

Kadang-kadang 3 10 30 40 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 4 4 16 

Total 25 78 100 

 

Pernyataan mengenai memiliki keluarga baru di Honda Daya Motor 

kedalam klasifikasi baik dengan total 78. yang menyatakan setuju sebanyak 

11 orang, jumlah 44 dan persentase 44% yang menyatakan Kadang-kadang 

sebanyak 10 orang, jumlah 30 dan persentase 40% yang menyatakan sangat 

tidak setuju sebanyak 4 orang, jumlah 4, dan persentase 16%. Artinya di 

Honda Daya Motor Cabang Tasikmalaya menyatakan bahwa karyawan telah 

memiliki keluarga barunya di perusahaan. 

8. Tidak adanya pengawasan yang ketat yang dilakukan atasan kepada 

bawahan 

Tanggapan karyawan memiliki keluarga baru di Honda Daya Motor adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.14 

Tidak adanya pengawasan yang ketat yang  

dilakukan atasan kepada bawahan 

Keterangan Bobot Jumlah Responden Skor % 

Sangat Setuju 5 6 30 24 

Setuju 4 13 52 52 

Kadang-kadang 3 6 18 24 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Total 25 100 100 

 

Pernyataan mengenai memiliki keluarga baru di Honda Daya Motor 

kedalam klasifikasi baik dengan total 100. yang menyatakan sangat setuju 

sebanyak 6 orang, jumlah 30 dan persentase 24% yang menyatakan setuju 

sebanyak 13 orang, jumlah 52 dan persentase 52% yang menyatakan 

kadanng - kadang sebanyak 6 orang, jumlah 18, dan persentase 24%. 

Artinya di Honda Daya Motor Cabang Tasikmalaya menyatakan bahwa 

karyawan telah memiliki keluarga barunya di perusahaan. 

9. Karyawan sudah dapat meningkatkan pelayanan dengan baik 

Tanggapan karyawan memiliki keluarga baru di Honda Daya Motor adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.15 

Karyawan sudah dapat meningkatkan pelayanan dengan baik 

Keterangan Bobot Jumlah Responden Skor % 

Sangat Setuju 5 3 15 12 

Setuju 4 9 36 36 

Kadang-kadang 3 9 27 36 

Tidak Setuju 2 4 8 16 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Total 25 86 100 
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Pernyataan mengenai memiliki keluarga baru di Honda Daya Motor 

kedalam klasifikasi baik dengan total 86. yang menyatakan sangat setuju 

sebanyak 3 orang, jumlah 15 dan persentase 12% yang menyatakan setuju 

sebanyak 9 orang, jumlah 36 dan persentase 36% yang menyatakan kadanng 

- kadang sebanyak 9 orang, jumlah 27, dan persentase 36 yang menyatakan 

tidak setuju sebanyak 4 orang, jumlah 8, dan persentase 16%. Artinya di 

Honda Daya Motor Cabang Tasikmalaya menyatakan bahwa karyawan telah 

memiliki keluarga barunya di perusahaan. 

10.Umpan balik berupa informasi mengenai evaluasi/penilaian pekerjaan 

sudah diberikan dengan lengkap 

Tanggapan karyawan memiliki keluarga baru di Honda Daya Motor adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.16 

Umpan balik berupa informasi mengenai evaluasi/ 

penilaian pekerjaan sudah diberikan dengan lengkap 

Keterangan Bobot Jumlah Responden Skor % 

Sangat Setuju 5 4 20 16 

Setuju 4 17 68 68 

Kadang-kadang 3 3 9 12 

Tidak Setuju 2 1 2 4 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Total 25 99 100 

 

Pernyataan mengenai memiliki keluarga baru di Honda Daya Motor 

kedalam klasifikasi baik dengan total 99. yang menyatakan sangat setuju 

sebanyak 4 orang, jumlah 20 dan persentase 16% yang menyatakan setuju 
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sebanyak 17 orang, jumlah 68 dan persentase 68% yang menyatakan 

kadanng - kadang sebanyak 3 orang, jumlah 9, dan persentase 12% yang 

menyatakan tidak setuju sebanyak 1 orang, jumlah 2, dan persentase 4%. 

Artinya di Honda Daya Motor Cabang Tasikmalaya menyatakan bahwa 

karyawan telah memiliki keluarga barunya di perusahaan. 

Tabel 4.17 

Rekapitulasi Stres Kerja 

Rekapitulasi Pengaruh Stres Kerja terhadaP Kinerja Karyawan 

No Uraian Skor yang ditargetkan 

Skor 

yang di 

capai 

Kriteria 

1 2 3 4 5 

1 Memiliki banyak pekerjaan 

yang harus diselesaikan 

 

25 X 5 = 125 95 Baik 

2 Pekerjaan yang berlebihan 

menyebabkan kelelahan  

25 X 5 = 125 99 Baik 

3 Tugas yang diberikan sesuai 

dengan kemampuan yang 

dimiliki 

 

25 X 5 = 125 101 Baik 

4 

 

 

 

Tugas yang diberikan sesuai 

dengan ketentuan perusahaan 

 

25 X 5 = 125 91 Baik 

5 Lingkungan perusahaan tidak 

memiliki tingkat kebisingan 

yang tinggi 

 

25 X 5 = 125 91 Baik 

6 Ruang kerja jauh dari 

kebisingan sehingga 

memberikan kenyamanan 

dalam bekerja 

25 X 5 = 125 89 Baik 

7 Hubungan atasan dan 

bawahan sudah baik 

 

25 X 5 = 125 78 Kadang-

Kadang 

Baik 

8 Tidak adanya pengawasan 

yang ketat yang dilakukan 

atasan kepada bawahan 

 

25 X 5 = 125 100 Baik 

9 Karyawan sudah dapat 

meningkatkan pelayanan 

dengan baik 

 

25 X 5 = 125 86 Baik 
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10 Umpan balik berupa 

informasi mengenai 

evaluasi/penilaian pekerjaan 

sudah diberikan dengan 

lengkap 

 

25 X 5 = 125 99 Baik 

 Total Skor 1250 929  

 

Nilai tertinggi pengaruh Stres Kerja terhadap Kinerja karyawan secara 

keseluruhan:     

25 x 5 x 10 = 1250 

Nilai terendah dari Stres Kerja karyawan secara keseluruhan:   

25 x 1 x 10 = 250 

Jumlah Kriteria pernyataan:   5 

 NJI =   = 200 

Klasifikasi penilaian untuk indikator Stres Kerja secara keseluruhan adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.18 

Klasifikasi Penilaian Untuk Indikator Variabel Stres Kerja 

Nilai Klasifikasi Penilaian 

250 - 450 Sangat Rendah 

451 - 650 Rendah 

651 - 850 Cukup  

851 - 1050 Tinggi 

1051 - 1250 Sangat Tinggi 

 

        Hasil rekapitulasi jawaban responden terhadap variabel Stres Kerja 

menunjukkan bahwa total skor sebesar 929, termasuk dalam kategori tinggi. 

Dari beberapa pertanyaan dan pernyataan yang diajukan melalui kuesioner, 

pernyataan mengenai Tugas yang diberikan sesuai dengan kemampuan yang 



85 
 

 

dimiliki memiliki skor yang paling tinggi. Sedangkan skor yang paling  

rendah terdapat pada pernyataan Hubungan atasan dan bawahan sudah baik. 

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa Stres Kerja  karyawan 

termasuk dalam klasifikasi tinggi. 

 

4.2.2 Pelaksanaan Variable Y 

       Hasil penelitian ini adalah hasil yang didapat dari pengisian kuesioner 

mengenai kinerja karyawan yang disebarkan kepada 25 responden. 

Klasifikasi setiap indikator variabel y ( kinerja karyawan ) dapat dihitung 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

Nilai tertinggi setiap indikator stres kerja  : 25 x 5 = 125 

Nilai terendah setiap indikator kinerja karyawan  : 25 x 1 = 25 

Jumlah kriteria pernyataan = 5 

J1 = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah  

            Jumlah Kriteria Pernyataan 

 

= 125 – 25 = 20 

          5 

 

Klasifikasi penilaian untuk setiap indikator adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.19 

Jarak Interval variabel Kinerja Karyawan 

 

 

 

 

 

Jarak Interval Kategori 

105 – 125 Sangat Baik 

85 – 104 Baik 

65 – 84 Kadang-kadang Baik 

45 – 64 Tidak Baik 

25 – 44 Sangat Tidak Baik 
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Berdasarkan data-data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang 

disebarkan kepada 25 responden diperoleh hasil mengenai kinerja karyawan 

yang dilakukan dapat dilihat pada analisis sebagai berikut: 

1. Hasil kerja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan 

Tanggapan karyawan memiliki keluarga baru di Honda Daya Motor adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.20 

Hasil kerja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan 

Keterangan Bobot Jumlah Responden Skor % 

Sangat Setuju 5 2 10 8 

Setuju 4 21 84 84 

Kadang-kadang 3 2 6 8 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 4 

Total 25 100 100 

 

Pernyataan mengenai memiliki keluarga baru di Honda Daya Motor 

kedalam klasifikasi baik dengan total 100. Karyawan yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 12 orang, jumlah 60, dan persentase 8% yang 

menyatakan setuju sebanyak 21 orang, jumlah 84 dan persentase 84% yang 

menyatakan kadang - kadang sebanyak 2 orang, jumlah 6 dan persentase 

8%. Artinya di Honda Daya Motor Cabang Tasikmalaya menyatakan bahwa 

karyawan telah memiliki keluarga barunya di perusahaan. 

2. Pekerjaan selalu mencapai target sesuai target perusahaan 

Tanggapan karyawan memiliki keluarga baru di Honda Daya Motor adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.21 

Pekerjaan selalu mencapai target sesuai target perusahaan 

Keterangan Bobot Jumlah Responden Skor % 

Sangat Setuju 5 2 10 8 

Setuju 4 21 84 84 

Kadang-kadang 3 2 6 8 

Tidak Setuju 2 0 0 48 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 12 

Total 25 100 100 

 

Pernyataan mengenai memiliki keluarga baru di Honda Daya Motor 

kedalam klasifikasi baik dengan total 100. Karyawan yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 2 orang, jumlah 10, dan persentase 8% yang 

menyatakan setuju sebanyak 21 orang, jumlah 84 dan persentase 84% yang 

menyatakan kadang - kadang sebanyak 2 orang, jumlah 6 dan persentase 

8%. Artinya di Honda Daya Motor Cabang Tasikmalaya menyatakan bahwa 

karyawan telah memiliki keluarga barunya di perusahaan. 

3. Hasil kerja sudah maksimal sesuai ketentuan perusahaan 

Tanggapan karyawan memiliki keluarga baru di Honda Daya Motor adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.22 

Hasil kerja sudah maksimal sesuai ketentuan perusahaan 

Keterangan Bobot Jumlah Responden Skor % 

Sangat Setuju 5 4 20 16 

Setuju 4 17 68 68 

Kadang-kadang 3 4 12 16 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Total 25 100 100 
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Pernyataan mengenai memiliki keluarga baru di Honda Daya Motor 

kedalam klasifikasi baik dengan total 100. Karyawan yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 4 orang, jumlah 20 dan persentase 16% yang 

menyatakan setuju sebanyak 17 orang, jumlah 68 dan persentase 68% yang 

menyatakan Kadang-kadang sebanyak 4 orang, jumlah 12 dan persentase 

16% . Artinya di Honda Daya Motor Cabang Tasikmalaya menyatakan 

bahwa karyawan telah memiliki keluarga barunya di perusahaan. 

4. Mampu menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu 

Tanggapan karyawan memiliki keluarga baru di Honda Daya Motor adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.23 

Mampu menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu 

Keterangan Bobot Jumlah Responden Skor % 

Sangat Setuju 5 4 20 16 

Setuju 4 11 44 44 

Kadang-kadang 3 10 30 40 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Total 25 94 100 

 

Pernyataan mengenai memiliki keluarga baru di Honda Daya Motor 

kedalam klasifikasi baik dengan total 94. Karyawan yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 4 orang, jumlah 20 dan persentase 16% yang 

menyatakan setuju sebanyak 11 orang, jumlah 44 dan persentase 44% dan 

yang menyatakan Kadang-kadang sebanyak 10 orang, jumlah 30 dan 

persentase 40%. Artinya di Honda Daya Motor Cabang Tasikmalaya 
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menyatakan bahwa karyawan telah memiliki keluarga barunya di 

perusahaan. 

5. Posisi/jabatan tidak ada peningkatan meskipun sudah mengerjakan 

tugas dengan baik 

Tanggapan karyawan memiliki keluarga baru di Honda Daya Motor adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.24 

Posisi/jabatan tidak ada peningkatan meskipun sudah 

mengerjakan tugas dengan baik 

Keterangan Bobot Jumlah Responden Skor % 

Sangat Setuju 5 1 5 4 

Setuju 4 12 48 48 

Kadang-kadang 3 12 36 48 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Total 25 89 100 

 

Pernyataan mengenai memiliki keluarga baru di Honda Daya Motor 

kedalam klasifikasi baik dengan total 89. Karyawan yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 1 orang, jumlah 5 dan persentase 4% yang 

menyatakan setuju sebanyak 12 orang, jumlah 48 dan persentase 48% dan 

yang menyatakan Kadang-kadang sebanyak 12 orang, jumlah 36 dan 

persentase 48%. Artinya di Honda Daya Motor Cabang Tasikmalaya 

menyatakan bahwa karyawan telah memiliki keluarga barunya di 

perusahaan. 
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6. Mampu menggunakan teknologi dengan sangat baik dalam bekerja 

Tanggapan karyawan memiliki keluarga baru di Honda Daya Motor adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.25 

Mampu menggunakan teknologi dengan sangat baik dalam bekerja 

Keterangan Bobot Jumlah Responden Skor % 

Sangat Setuju 5 2 10 8 

Setuju 4 11 44 44 

Kadang-kadang 3 4 12 16 

Tidak Setuju 2 8 16 32 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Total 25 82 100 

 

Pernyataan mengenai memiliki keluarga baru di Honda Daya Motor 

kedalam klasifikasi baik dengan total 82. Karyawan yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 2 orang, jumlah 10 dan persentase 8% yang 

menyatakan setuju sebanyak 11 orang, jumlah 44 dan persentase 44% dan 

yang menyatakan Kadang-kadang sebanyak 4 orang, jumlah 12 dan 

persentase 16% yang menyatakan tidak setuju sebanyak 8 orang, jumlah 16, 

dan persentase 32%. Artinya di Honda Daya Motor Cabang Tasikmalaya 

menyatakan bahwa karyawan telah memiliki keluarga barunya di 

perusahaan. 

7. Sudah mengetahui pengetahuan tentang pekerjaan sehingga dapat 

menunjang dalam penyelesaian tugas dan pekerjaan  

Tanggapan karyawan memiliki keluarga baru di Honda Daya Motor adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.26 

Sudah mengetahui pengetahuan tentang pekerjaan sehingga dapat 

menunjang dalam penyelesaian tugas dan pekerjaan  

Keterangan Bobot Jumlah Responden Skor % 

Sangat Setuju 5 0 0 0 

Setuju 4 7 28 28 

Kadang-kadang 3 10 30 40 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 8 8 32 

Total 25 66 100 
 

Pernyataan mengenai memiliki keluarga baru di Honda Daya Motor 

kedalam klasifikasi baik dengan total 66. Karyawan yang menyatakan setuju 

sebanyak 7 orang, jumlah 28 dan persentase 28% yang menyatakan kadang 

– kadang sebanyak 10 orang, jumlah 30 dan persentase 44% yang 

menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 8 orang, jumlah 8 dan persentase 

32%. Artinya di Honda Daya Motor Cabang Tasikmalaya menyatakan 

bahwa karyawan telah memiliki keluarga barunya di perusahaan. 

8. Saling memberi motivasi antar karyawan dalam menyelesaikan 

pekerjaan 

Tanggapan karyawan memiliki keluarga baru di Honda Daya Motor adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.27 

Saling memberi motivasi antar karyawan  

dalam menyelesaikan pekerjaan 

Keterangan Bobot Jumlah Responden Skor % 

Sangat Setuju 5 4 20 16 

Setuju 4 11 44 44 

Kadang-kadang 3 10 30 40 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Total 25 94 100 
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Pernyataan mengenai memiliki keluarga baru di Honda Daya Motor 

kedalam klasifikasi baik dengan total 94. Karyawan yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 4 orang, jumlah 20 dan persentase 16% yang 

menyatakan setuju sebanyak 11 orang, jumlah 44 dan persentase 44% yang 

menyatakan kadang – kadang sebanyak 10 orang, jumlah 30 dan persentase 

40%. Artinya di Honda Daya Motor Cabang Tasikmalaya menyatakan 

bahwa karyawan telah memiliki keluarga barunya di perusahaan. 

9. Sesama karyawan saling membantu agar mempermudah penyelesaian 

pekerjaan 

Tanggapan karyawan memiliki keluarga baru di Honda Daya Motor adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.28 

Sesama karyawan saling membantu agar  

mempermudah penyelesaian pekerjaan 

Keterangan Bobot Jumlah Responden Skor % 

Sangat Setuju 5 3 15 12 

Setuju 4 11 44 44 

Kadang-kadang 3 8 24 32 

Tidak Setuju 2 3 6 12 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Total 25 89 100 

 

Pernyataan mengenai memiliki keluarga baru di Honda Daya Motor 

kedalam klasifikasi baik dengan total 89. Karyawan yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 3 orang, jumlah 15 dan persentase 12% yang 

menyatakan setuju sebanyak 11 orang, jumlah 44 dan persentase 44% yang 

menyatakan kadang – kadang sebanyak 8 orang, jumlah 24 dan persentase 
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32% yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3 orang, jumlah 6, dan 

persentase 12%. Artinya di Honda Daya Motor Cabang Tasikmalaya 

menyatakan bahwa karyawan telah memiliki keluarga barunya di 

perusahaan. 

10. Diberi kesempatan dalam menuangkan segala kemampuan dalam 

bekerja 

Tanggapan karyawan memiliki keluarga baru di Honda Daya Motor adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.29 

Diberi kesempatan dalam menuangkan segala  

kemampuan dalam bekerja 

Keterangan Bobot Jumlah Responden Skor % 

Sangat Setuju 5 4 20 16 

Setuju 4 19 76 76 

Kadang-kadang 3 2 6 8 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Total 25 102 100 

 

Pernyataan mengenai memiliki keluarga baru di Honda Daya Motor 

kedalam klasifikasi baik dengan total 102. Karyawan yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 4 orang, jumlah 20 dan persentase 16% yang 

menyatakan setuju sebanyak 19 orang, jumlah 76 dan persentase 76% yang 

menyatakan kadang – kadang sebanyak 2 orang, jumlah 6 dan persentase 

8%. Artinya di Honda Daya Motor Cabang Tasikmalaya menyatakan 

bahwa karyawan telah memiliki keluarga barunya di perusahaan. 
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Tabel 4.30 

Rekapitulasi Kinerja Karyawan 

Rekapitulasi Pengaruh Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

 

No Uraian Skor yang ditargetkan 

Skor 

yang di 

capai 

Kriteria 

1 2 3 4 5 

1 Hasil kerja sesuai dengan 

tujuan yang ditetapkan oleh 

perusahaan 

25 X 5 = 125 100 Baik 

2 Pekerjaan selalu mencapai 

target sesuai target perusahaan 

25 X 5 = 125 100 Baik 

3 Hasil kerja sudah maksimal 

sesuai ketentuan perusahaan 

25 X 5 = 125 100 Baik 

4 

 

 

 

Mampu menyelesaikan 

pekerjaan dengan tepat waktu 

25 X 5 = 125 94 Baik 

5 Posisi/jabatan tidak ada 

peningkatan meskipun sudah 

mengerjakan tugas dengan 

baik 

25 X 5 = 125 89 Baik 

6 Mampu menggunakan 

teknologi dengan sangat baik 

dalam bekerja 

25 X 5 = 125 82 Kadang-

kadang 

baik 

7 Sudah mengetahui 

pengetahuan tentang 

pekerjaan sehingga dapat 

menunjang dalam 

penyelesaian tugas dan 

pekerjaan 

25 X 5 = 125 66 Kadang-

kadang 

Baik 

8 Saling memberi motivasi 

antar karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaan 

25 X 5 = 125 94 Baik 

9 Sesama karyawan saling 

membantu agar 

mempermudah penelesaian 

pekerjaan 

25 X 5 = 125 89 Baik 

10 Diberi kesempatan dalam 

menuangkan segala 

kemampuan dalam bekerja 

25 X 5 = 125 102 Baik 

 Total Skor 1250 916  
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Dari beberapa pertanyaan dan pernyataan yang diajukan melalui kuesioner, 

pernyataan mengenai Diberi kesempatan dalam menuangkan segala 

kemampuan dalam bekerja 

memiliki skor yang paling tinggi. Sedangkan skor yang paling rendah 

terdapat pada pernyataan Sudah mengetahui pengetahuan tentang pekerjaan 

sehingga dapat menunjang dalam penyelesaian tugas dan pekerjaan. Secara 

garis besar dapat disimpulkan bahwa Kinerja Karyawan termasuk dalam 

klasifikasi tinggi. 

 

4.2.3 Analisis Data  

A. Uji Validitas 

Menurut (Sugiyono, 2012:172) Validitas menunjukkan sejauh mana 

suatu alat pengukur itu mengukur apa yang diukur. Mencari nilai 

validitas di sebuah item kita mengkorelasikan skor item dengan total 

item-item tersebut. Bila probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 

(5%) maka dinyatakan valid dan sebaliknya dinyatakan tidak valid. 

Tabel 4.31 

Rekapitulasi Uji Validitas  

No Variabel Pernyataan R 

 Hitung 

r Tabel α 

= 0,05 

Keterangan 

1 Stres kerja 

(X) 

 

 

 

 

 

 

Pernyataan 1 0,552 0,389 Valid 

Pernyataan 2 0,610 0,389 Valid 

Pernyataan 3 0,654 0,389 Valid 

Pernyataan 4 0,818 0,389 Valid 

Pernyataan 5 0,802 0,389 Valid 

Pernyataan 6 0,776 0,389 Valid 

Pernyataan 7 0,638 0,389 Valid 

Pernyataan 8 0,529 0,389 Valid 

Pernyataan 9 0,440 0,389 Valid 

Pernyataan 10 0,569 0,389 Valid 
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2 Kinerja 

Karyawan 

(Y) 

Pernyataan 1 0,624 0,389 Valid 

Pernyataan 2 0,463 0,389 Valid 

Pernyataan 3 0,526 0,389 Valid 

Pernyataan 4 0,963 0,389 Valid 

Pernyataan 5 0,832 0,389 Valid 

Pernyataan 6 0,816 0,389 Valid 

Pernyataan 7 0,799 0,389 Valid 

Pernyataan 8 0,895 0,389 Valid 

Pernyataan 9 0,491 0,389 Valid 

Pernyataan 10 0,528 0,389 Valid 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan variabel sudah valid. 

Hal tersebut ditunjukkan dengan semua nilai r hitung yang lebih besar 

daripada nilai r tabel. 

B. Uji Reabilitas 

Uji reliabilitas adalah ukuran yang menunjukan konsisten dari alat 

ukur dalam mengukur gejala yang sama dilain kesempatan. 

Konsistensi disini, berarti koesioner disebut konsisten jika digunakan 

untuk mengukur konsep dari suatu kondisi ke kondisi yang lain. 

Apabila variabel yang diteliti mempunyai cronbach’s alpha (a) > 60% 

(0,60) maka variabel tersebut dikatakan reliable (Ghozali, 2013:48). 

Tabel 4.32 

Uji Reliabilitas Semua Variabel 

 

No Variabel Standarisasi 
Cronbach 

Alpha 
Ket 

1 Stres kerja (X) 0,60 0,825 Reliabel 

2 Kinerja karyawan (Y) 0,60 0,870 Reliabel 

   Sumber: Hasil SPSS diolah 
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Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas, diketahui bahwa nilai 

Cronbach Alpha menunjukan angka yang lebih dari 0,60. Hal tersebut 

berarti semua variabel dalam penelitian ini adalah reliabel. 

C. Uji Koefisien dan Determinasi 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat seberapa besar persentase Stres 

Kerja terhadap Kinerja Karyawan. Berikut adalah tabel hasil dari 

pengujian Koefisien Determinasi: 

Tabel 4.33 

Hasil Uji Koefisien dan Determinasi 

 

 

Berdasarkan tabel maka hasil penelitian yang diperoleh nilai r sebesar 0,439. 

Maka selanjutnya untuk mengetahui berapa besar pengaruh variabel Stres 

Kerja terhadap variabel Kinerja Karyawan dalam penelitian ini 

menggunakan koefisien determinasi r
2
  yang hasilnya dinyatakan dalam 

persentase adalah sebagai berikut: 

KD = (0,439)
2
 x 100% 

      = 0,439 x 100% 

      = 0,439 

      = 44% 

Model Summary 

Mod

el R 

R 

Squar

e 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Chang

e df1 df2 

Sig. F 

Chan

ge 

1 ,663a ,439 ,415 3,882 ,439 17,995 1 23 ,000 

a. Predictors: (Constant), x 
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Dari hasil perhitungan diatas maka nilai r
2
 sebesar 44% artinya Stres Kerja 

memberikan pengaruh sebesar 44% terhadap Kinerja Karyawan di Honda 

Daya Motor Cabang Tasikmalaya. Sedangkan 56% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 

D. Uji Regresi Linier Sederhana 

Uji regresi digunakan untuk mencari koefisien kolerasi antara variabel 

independen dengan variabel dependen. Dalam penelitian ini digunakan 

regresi sederhana sedangkan hipotesis dibuktikan dengan menggunakan 

perhitungan secara sistematis. Untuk mengetahui persamaan regresi linear 

sederhana dapat dilihat dari tabel hasil analisis regresi linier sederhana 

dengan menggunakan IBM SPSS Statistic 25 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.34 

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana 

 

Berdasarkan hasil pengujian parameter individual yang disajikan dalam 

tabel diatas, dapat dikembangkan sebuah model regresi linier berganda 

sebagai berikut: 

Y=a+b1X1+ e 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficien

ts 

T Sig. 

Correlations 

B 

Std. 

Error Beta 

Zero-

order Partial Part 

1 (Constan

t) 

9,943 6,341 
 

1,568 ,131 
   

X ,718 ,169 ,663 4,242 ,000 ,663 ,663 ,663 

a. Dependent Variable: y 
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Y= 9,943+0,718 X1 

1. Konstanta sebesar 9,943 artinya jika variabel Stres kerja (X1)   adalah 0, 

maka Produktivitas kerja yang dihasilkan nilalinya adalah 9,943 dengan 

asumsi variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi Kinerja karyawan 

dianggap tetap. 

2. Koefisien regresi variabel Stres kerja Kinerja karyawan (X1) sebesar 0,718 

menyatakan bahwa setiap penambahan variabel Stres kerja(X1) sebesar 

satuan, maka akan meningkatkan kinerja karyawan (Y) karyawan Honda 

Daya Motor sebesar 0,718 dengan asumsi bahwa variabel lain bernilai tetap. 

 

4.2.4 Uji Hipotesis 

 Secara Parsial ( Uji T ) 

       Menurut Ulber (2018:288) Uji statistic t disebut juga “Uji signifikan 

individual”. Uji ini menunjukan seberapa jauh pengaruh variable 

independen secara parsial terhadap variable dependen. 

Dasar pengambilan keputusan (Ulber, 2018:288) adalah dengan 

menggunakan angka propabilitas signifikansi, yaitu: 

1. Jika nilai probabilitas signifikansi > 0,05 maka Ha ditolak dan Ho di 

terima. 

2. Jika nilai probalitias < 0,05 maka Ho diterima dan Ha di tolak. 
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Tabel 4.35 

Hasil Perhitungan Uji T 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficien

ts 

T Sig. 

Correlations 

B 

Std. 

Error Beta 

Zero-

order Partial Part 

1 (Consta

nt) 

9,943 6,341 
 

1,568 ,131 
   

X ,718 ,169 ,663 4,242 ,000 ,663 ,663 ,663 

a. Dependent Variable: y 
Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. 

        Berdasarkan hasil statistik pada tabel diatas dapat di tarik kesimpulan 

bahwa: 

Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah Stres kerja berpengaruh 

terhadap Kinerja karyawan Honda Daya Motor. Berdasarkan hasil uji regresi 

linier sederhana pada tabel diatas diketahui bahwa koefisien ß Stres kerja 

bernilai positif 0,718 dan nilai t hitung <t tabel yaitu  4,242< 1,708 dengan 

tingkat signifikan 0,00>0,05. Hal ini berarti bahwa Stres kerja berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap Kinerja karyawan Honda Daya Motor. 

Dengan demikian maka hipotesis pertama (H1) diterima. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1       Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Dari hasil pengujian hipotesis dengan uji t ditemukan t hitung ternyata 

lebih besar dari t tabel yaitu t hitung = 4,242 dan t tabel = 1,708, berarti 

terdapat pengaruh yang signifikan antara stres kerja dan kinerja 

karyawan pada Honda Daya Motor cabang Tasikmalaya. 

2. Dari  perhitungan  persamaan  regresi  linier  diperoleh  bentuk  

persamaan adalah Y = 9,943 + 0,718x+ε , berarti jika terjadi perubahan 

pada stres kerja sebesar 1% maka kinerja karyawan juga akan mengalami 

perubahan sebesar 0,439 atau 44,0%. 

3. Dari perhitungan koefisien korelasi ditemukan hubungan yang positif 

yaitu 0,439 antara stres kerja dan kinerja karyawan yang berarti bahwa 

hubungan antara stres kerja dengan kinerja Honda Daya Motor Cabang 

Tasikmalaya adalah sebesar 44,0%. Dari perhitungan koefisien 

determinasi (r2) ditemukan angka sebesar 0,439 atau 44,0% yang berarti 

bahwa besarnya pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan Honda 

Daya Motor cabang Tasikmalaya adalah sebesar 44,0%. 
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5.2    Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan maka dapat saran 

yang diberikan adalah sebagai berikut : 

1.    Bagi Honda Daya Motor cabang Tasikmalaya 

Pengaruh stres kerja sangat mendominasi terhadap kinerja karyawan 

karna berdasarkan pengujian determinasi sebesar 44,0% kinerja 

karyawan dipengaruhi oleh pengaruh stres kerja. Maka pihak 

perusahaan harus lebih meningkatkan  pengaruh stres kerja Honda 

Daya Motor cabang Tasikmalaya dengan memperhatikan faktor-faktor 

yang mempengaruhi stres kerja karyawannya. 

2.    Peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan 

menggunakan metode lain dalam meneliti stres kerja dengan kinerja 

karyawan, misalnya melalui wawancara mendalam terhadap 

responden, sehingga informasi yang diperoleh dapat lebih bervariasi 

daripada angket yang jawabannya telah tersedi. 
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PETUNJUK PENGISIAN 

KUESIONER 

         

       Pernyataan yang dilampirkan berisikan, 10 butir pernyataan veriabel 

Stres Kerja Karyawan, dan 10 butir pernyataan variabel Kinerja Karyawan. 

1. Alternatif jawaban yang ada pada tiga variabel pernyataan mohon dibaca 

dengan teliti. 

2. Alternatif jawaban yang disediakan dalam kriteria sebagai berikut: 

SS  = Sangat Setuju 

S  = Setuju 

TAP  = Tidak Ada Pendapat 

TS  = Tidak Setuju 

STS  = Sangat Tidak Setuju 

3. Alternatif jawaban yang dipilih dengan cara memberi tanda ( √ ) pada 

kolom yang telah disediakan. 

4. Untuk setiap butir pernyataan hanya diperbolehkan memilih satu alternatif 

jawaban saja. 

5. Semua pernyataan yang ada mohon dijawab dengan sebenar-benarnya . 

6. Mohon agar angket ini dikembalikan pada waktu yang telah ditetapkan 

dan kerahasiaan jawaban anda dijamin. 

7. Terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu/Sdr. 

 



 

 

KUESIONER 

 

 Identitas Responden 

Nama   : 

Jenis Kelamin  : 

Umur   : 

Pendidikan  : 

Jabatan  : 

 

VARIABEL X (STRES KERJA) 

No. Pernyataan  
Jawaban 

SS S TAP TS STS 

1. Memiliki banyak pekerjaan yang 

harus diselesaikan. 

     

2. Pekerjaan yang berlebihan 

menyebabkan kelelahan. 

     

3. Tugas yang diberikan sesuai 

dengan kemampuan yang dimiliki. 

     

4. 

 

5. 

 

 

6. 

Tugas yang diberikan sesuai 

dengan ketentuan perusahaan. 

Lingkungan perusahaan tidak 

memiliki tingkat kebisingan yang 

tinggi. 

Ruang kerja jauh dari kebisingan 

sehingga memberikan 

kenyamanan dalam bekerja. 

     

7. Hubungan antara  atasan dan 

bawahan sudah baik. 

     

8. Tidak adanya pengawasan yang 

ketat yang dilakukan atasan 

kepada bawahan. 

     

9. 

 

Karyawan sudah dapat 

meningkatkan pelayanan dengan 

baik. 

     

10. Umpan balik berupa informasi 

mengenai evaluasi/penilaian 

pekerjaan sudah diberikan dengan 

lengkap. 

     

 



 

 

VARIABEL Y (KINERJA KARYAWAN) 

 

No. Pernyataan  
Jawaban 

SS S TAP TS STS 

1. Hasil kerja sesuai dengan tujuan 

yang ditetapkan oleh perusahaan. 

     

2. Pekerjaan selalu mencapai target 

sesuai target perusahaan. 

     

3. Hasil kerja sudah maksimal sesuai 

ketentuan perusahaan. 

     

4. Mampu menyelesaikan pekerjaan 

dengan tepat waktu. 

     

5. Posisi/jabatan tidak ada peningkatan 

meskipun sudah mengerjakan tugas 

dengan baik. 

     

6. Mampu menggunakan teknologi 

dengan sangat baik dalam bekerja. 

     

7. Sudah mengetahui pengetahuan 

tentang pekerjaan sehingga dapat 

menunjang dalam penyelesaian 

tugas dan pekerjaan. 

     

8. Saling memberi motivasi antar 

karyawan dalam menyelesaikan 

pekerjaan. 

     

9. Sesama karyawan saling membantu 

agar mempermudah penyelesaian 

pekerjaan. 

     

10. Diberi kesempatan dalam 

menuangkan segala kemampuan 

dalam bekerja. 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel r (Koefisien Korelasi Sederhana) 

     Tingkat signifikansi untuk uji satu arah 

df = (N-2) 

0.05 0.025 0.01 0.005  0.0005 

Tingkat signifikansi untuk uji dua arah 

 0.1 0.05 0.02 0.01  0.001 

1 0.9877 0.9969 0.9995 0.9999  1.0000 

2 0.9000 0.9500 0.9800 0.9900  0.9990 

3 0.8054 0.8783 0.9343 0.9587  0.9911 

4 0.7293 0.8114 0.8822 0.9172  0.9741 

5 0.6694 0.7545 0.8329 0.8745  0.9509 

6 0.6215 0.7067 0.7887 0.8343  0.9249 

7 0.5822 0.6664 0.7498 0.7977  0.8983 

8 0.5494 0.6319 0.7155 0.7646  0.8721 

9 0.5214 0.6021 0.6851 0.7348  0.8470 

10 0.4973 0.5760 0.6581 0.7079  0.8233 

11 0.4762 0.5529 0.6339 0.6835  0.8010 

12 0.4575 0.5324 0.6120 0.6614  0.7800 

13 0.4409 0.5140 0.5923 0.6411  0.7604 

14 0.4259 0.4973 0.5742 0.6226  0.7419 

15 0.4124 0.4821 0.5577 0.6055  0.7247 

16 0.4000 0.4683 0.5425 0.5897  0.7084 

17 0.3887 0.4555 0.5285 0.5751  0.6932 

18 0.3783 0.4438 0.5155 0.5614  0.6788 

19 0.3687 0.4329 0.5034 0.5487  0.6652 

20 0.3598 0.4227 0.4921 0.5368  0.6524 



 

 

21 0.3515 0.4132 0.4815 0.5256  0.6402 

22 0.3438 0.4044 0.4716 0.5151  0.6287 

23 0.3365 0.3961 0.4622 0.5052  0.6178 

24 0.3297 0.3882 0.4534 0.4958  0.6074 

25 0.3233 0.3809 0.4451 0.4869  0.5974 

26 0.3172 0.3739 0.4372 0.4785  0.5880 

27 0.3115 0.3673 0.4297 0.4705  0.5790 

28 0.3061 0.3610 0.4226 0.4629  0.5703 

29 0.3009 0.3550 0.4158 0.4556  0.5620 

30 0.2960 0.3494 0.4093 0.4487  0.5541 

31 0.2913 0.3440 0.4032 0.4421  0.5465 

32 0.2869 0.3388 0.3972 0.4357  0.5392 

33 0.2826 0.3338 0.3916 0.4296  0.5322 

34 0.2785 0.3291 0.3862 0.4238  0.5254 

35 0.2746 0.3246 0.3810 0.4182  0.5189 

36 0.2709 0.3202 0.3760 0.4128  0.5126 

37 0.2673 0.3160 0.3712 0.4076  0.5066 

38 0.2638 0.3120 0.3665 0.4026  0.5007 

39 0.2605 0.3081 0.3621 0.3978  0.4950 

40 0.2573 0.3044 0.3578 0.3932  0.4896 

41 0.2542 0.3008 0.3536 0.3887  0.4843 

42 0.2512 0.2973 0.3496 0.3843  0.4791 

43 0.2483 0.2940 0.3457 0.3801  0.4742 

44 0.2455 0.2907 0.3420 0.3761  0.4694 

45 0.2429 0.2876 0.3384 0.3721  0.4647 



 

 

 

          

 

 

 

Sumber : Junaidi (http://junaidichaniago.wordpress.com).2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 0.2403 0.2845 0.3348 0.3683  0.4601 

47 0.2377 0.2816 0.3314 0.3646  0.4557 

48 0.2353 0.2787 0.3281 0.3610  0.4514 

49 0.2329 0.2759 0.3249 0.3575  0.4473 

50 0.2306 0.2732 0.3218 0.3542  0.4432 

http://junaidichaniago.wordpress.com).2010/


 

 

REKAPITULASI DATA ORDINAL 

 

1. Variabel Stres Kerja (X) 

No P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 10 Total 

1. 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 42 

2. 4 4 5 3 4 4 4 3 3 5 39 

3. 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 32 

4. 3 3 3 3 3 3 3 5 3 2 31 

5. 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 40 

6. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

7. 4 4 4 2 4 4 3 5 2 4 36 

8. 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 

9. 3 4 4 2 2 3 4 4 3 3 32 

10. 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 37 

11. 4 4 4 3 3 2 1 3 3 4 31 

12. 4 4 4 3 3 2 1 3 3 4 31 

13. 3 4 4 3 3 2 1 3 3 4 30 

14. 4 4 4 3 3 2 1 3 3 4 31 

15. 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 34 

16. 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 37 

17. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

18. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

19. 4 5 5 5 4 4 3 5 5 5 44 

20. 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 47 

21. 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 47 

22. 5 5 5 5 5 5 3 4 2 5 44 

23. 4 4 4 4 4 4 3 5 2 4 38 

24. 4 4 4 4 4 5 3 4 2 4 38 

25. 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 

 



 

 

REKAPITULASI DATA ORDINAL 

 

1. Variabel Kinerja Karyawan (Y) 

No P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Total 

1. 4 4 4 3 3 2 1 3 3 4 31 

2. 4 4 4 3 3 2 1 3 3 4 31 

3. 3 4 4 3 3 2 1 3 3 4 30 

4. 4 4 4 3 3 2 1 3 3 4 31 

5. 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 34 

6. 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 37 

7. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

8. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

9, 4 4 5 5 4 4 3 5 5 5 44 

10. 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 37 

11. 4 4 4 3 3 2 1 3 3 4 31 

12. 4 4 4 3 3 2 1 3 3 4 31 

13. 3 4 4 3 3 2 1 3 3 4 30 

14. 4 4 4 3 3 2 1 3 3 4 31 

15. 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 34 

16. 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 37 

17. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

18. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

19. 4 4 5 5 4 4 3 5 5 5 44 

20. 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 37 

21. 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 47 

22. 5 5 5 5 5 5 3 4 2 5 44 

23. 4 4 4 4 4 4 3 5 2 4 38 

24. 4 4 4 4 4 5 3 4 2 4 38 

25. 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 38 



 
 

 

 

 

UJI INSTRUMENT 

Correlations 

 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 sum 

p1 Pearson Correlation 1 ,603
**
 ,496

*
 ,463

*
 ,475

*
 ,315 -,027 ,102 ,016 ,619

**
 ,552

**
 

Sig. (2-tailed)  ,001 ,012 ,020 ,016 ,125 ,897 ,627 ,940 ,001 ,004 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

p2 Pearson Correlation ,603
**
 1 ,756

**
 ,525

**
 ,523

**
 ,270 ,097 ,130 ,044 ,537

**
 ,610

**
 

Sig. (2-tailed) ,001  ,000 ,007 ,007 ,192 ,643 ,537 ,835 ,006 ,001 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

p3 Pearson Correlation ,496
*
 ,756

**
 1 ,451

*
 ,466

*
 ,348 ,122 ,193 ,116 ,710

**
 ,654

**
 

Sig. (2-tailed) ,012 ,000  ,024 ,019 ,088 ,562 ,356 ,581 ,000 ,000 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

p4 Pearson Correlation ,463
*
 ,525

**
 ,451

*
 1 ,706

**
 ,534

**
 ,346 ,364 ,447

*
 ,429

*
 ,818

**
 

Sig. (2-tailed) ,020 ,007 ,024  ,000 ,006 ,091 ,074 ,025 ,032 ,000 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

p5 Pearson Correlation ,475
*
 ,523

**
 ,466

*
 ,706

**
 1 ,754

**
 ,439

*
 ,370 ,068 ,449

*
 ,802

**
 

Sig. (2-tailed) ,016 ,007 ,019 ,000  ,000 ,028 ,069 ,745 ,024 ,000 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

p6 Pearson Correlation ,315 ,270 ,348 ,534
**
 ,754

**
 1 ,697

**
 ,474

*
 ,044 ,323 ,776

**
 

Sig. (2-tailed) ,125 ,192 ,088 ,006 ,000  ,000 ,017 ,835 ,115 ,000 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

p7 Pearson Correlation -,027 ,097 ,122 ,346 ,439
*
 ,697

**
 1 ,503

*
 ,375 -,052 ,638

**
 

Sig. (2-tailed) ,897 ,643 ,562 ,091 ,028 ,000  ,010 ,065 ,807 ,001 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

p8 Pearson Correlation ,102 ,130 ,193 ,364 ,370 ,474
*
 ,503

*
 1 ,129 -,087 ,529

**
 

Sig. (2-tailed) ,627 ,537 ,356 ,074 ,069 ,017 ,010  ,540 ,679 ,007 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 



 
 

 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 25 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 25 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,825 10 

 

p9 Pearson Correlation ,016 ,044 ,116 ,447
*
 ,068 ,044 ,375 ,129 1 ,164 ,440

*
 

Sig. (2-tailed) ,940 ,835 ,581 ,025 ,745 ,835 ,065 ,540  ,433 ,028 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

p10 Pearson Correlation ,619
**
 ,537

**
 ,710

**
 ,429

*
 ,449

*
 ,323 -,052 -,087 ,164 1 ,569

**
 

Sig. (2-tailed) ,001 ,006 ,000 ,032 ,024 ,115 ,807 ,679 ,433  ,003 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

sum Pearson Correlation ,552
**
 ,610

**
 ,654

**
 ,818

**
 ,802

**
 ,776

**
 ,638

**
 ,529

**
 ,440

*
 ,569

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,004 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,007 ,028 ,003  

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 



 
 

 

 

 

UJI INSTRUMEN 

Correlations 

 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 sum 

p1 Pearson Correlation 1 ,500
*
 ,354 ,564

**
 ,525

**
 ,500

*
 ,418

*
 ,423

*
 ,117 ,414

*
 ,624

**
 

Sig. (2-tailed)  ,011 ,083 ,003 ,007 ,011 ,038 ,035 ,576 ,040 ,001 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

p2 Pearson Correlation ,500
*
 1 ,707

**
 ,564

**
 ,525

**
 ,100 ,084 ,423

*
 -,117 ,414

*
 ,463

*
 

Sig. (2-tailed) ,011  ,000 ,003 ,007 ,635 ,691 ,035 ,576 ,040 ,020 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

p3 Pearson Correlation ,354 ,707
**
 1 ,599

**
 ,371 ,212 -,059 ,499

*
 ,083 ,878

**
 ,526

**
 

Sig. (2-tailed) ,083 ,000  ,002 ,068 ,309 ,779 ,011 ,693 ,000 ,007 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

p4 Pearson Correlation ,564
**
 ,564

**
 ,599

**
 1 ,826

**
 ,715

**
 ,700

**
 ,920

**
 ,421

*
 ,523

**
 ,963

**
 

Sig. (2-tailed) ,003 ,003 ,002  ,000 ,000 ,000 ,000 ,036 ,007 ,000 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

p5 Pearson Correlation ,525
**
 ,525

**
 ,371 ,826

**
 1 ,775

**
 ,705

**
 ,727

**
 ,095 ,272 ,832

**
 

Sig. (2-tailed) ,007 ,007 ,068 ,000  ,000 ,000 ,000 ,650 ,188 ,000 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

p6 Pearson Correlation ,500
*
 ,100 ,212 ,715

**
 ,775

**
 1 ,786

**
 ,659

**
 ,191 ,367 ,816

**
 

Sig. (2-tailed) ,011 ,635 ,309 ,000 ,000  ,000 ,000 ,360 ,071 ,000 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

p7 Pearson Correlation ,418
*
 ,084 -,059 ,700

**
 ,705

**
 ,786

**
 1 ,700

**
 ,512

**
 -,019 ,799

**
 

Sig. (2-tailed) ,038 ,691 ,779 ,000 ,000 ,000  ,000 ,009 ,927 ,000 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

p8 Pearson Correlation ,423
*
 ,423

*
 ,499

*
 ,920

**
 ,727

**
 ,659

**
 ,700

**
 1 ,421

*
 ,406

*
 ,895

**
 

Sig. (2-tailed) ,035 ,035 ,011 ,000 ,000 ,000 ,000  ,036 ,044 ,000 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 



 
 

 

 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 25 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 25 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,870 10 

 

p9 Pearson Correlation ,117 -,117 ,083 ,421
*
 ,095 ,191 ,512

**
 ,421

*
 1 ,183 ,491

*
 

Sig. (2-tailed) ,576 ,576 ,693 ,036 ,650 ,360 ,009 ,036  ,382 ,013 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

p10 Pearson Correlation ,414
*
 ,414

*
 ,878

**
 ,523

**
 ,272 ,367 -,019 ,406

*
 ,183 1 ,528

**
 

Sig. (2-tailed) ,040 ,040 ,000 ,007 ,188 ,071 ,927 ,044 ,382  ,007 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

sum Pearson Correlation ,624
**
 ,463

*
 ,526

**
 ,963

**
 ,832

**
 ,816

**
 ,799

**
 ,895

**
 ,491

*
 ,528

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,001 ,020 ,007 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,013 ,007  

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



 
 

 

Regresi Sederhana 
 

 

 

 

Variables Entered/Removeda 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 x
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: y 

b. All requested variables entered. 

 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 ,663
a
 ,439 ,415 3,882 ,439 17,995 1 23 ,000 

a. Predictors: (Constant), x 

 
 

 

 



 
 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 271,168 1 271,168 17,995 ,000
b
 

Residual 346,592 23 15,069   

Total 617,760 24    

a. Dependent Variable: y 

b. Predictors: (Constant), x 

 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part 

1 (Constant) 9,943 6,341  1,568 ,131    

X ,718 ,169 ,663 4,242 ,000 ,663 ,663 ,663 

a. Dependent Variable: y 
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