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ABSTRAK 

 

LAILI RAHMATUL ILMI. J 410 111 018 

 

MODEL KUANTITATIF MANAJEMEN STRES KERJA DAN MOTIVASI 

UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PETUGAS REKAM MEDIS DI RS 

ORTOPEDI PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA 

 

xii + 40 + 12 

Latar belakang: Beban kerja tinggi secara langsung menimbulkan stres kerja. Secara 

teoritis kemampuan mengelola stres kerja dengan baik berpengaruh terhadap motivasi 

dan kinerja petugas. Kinerja petugas berpengaruh pada pengambilan keputusan oleh 

pimpinan dalam memperbaiki kualitas pelayanan. Penelitan ini bertujuan 

menganalisis hubungan antara manajemen stres kerja, motivasi dan kinerja. 

Subjek dan metode: Jenis penelitian analitik observasional dengan pendekatan cross 

sectional. Sampel sebanyak 19 petugas rekam medis yang bekerja di RS Ortopedi 

Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta, dipilih sebagai subjek penelitian. Kuesioner dibuat 

dan diterapkan untuk mengukur manajemen stres, motivasi dan kinerja. Data 

dianalisis bivariat dengan menggunakan analisis korelasi. 

Hasil: Terdapat korelasi positif dan secara statistik signifikan antara kemampuan 

manajemen stres kerja, motivasi dan kinerja. Makin tinggi kemampuan mengelola 

stres, makin tinggi motivasi petugas (r = 0,56; p = 0,013). Makin tinggi kemampuan 

mengelola stres, makin tinggi kinerja petugas (r = 0,49; p = 0,036). Makin tinggi 

motivasi, makin tinggi kinerja petugas (r = 0,42; p = 0,071). 

Kesimpulan: Terdapat hubungan positif antara manajemen stres kerja, motivasi dan 

kinerja. 

 

Kata kunci: manajemen stres kerja, motivasi, kinerja. 



PENDAHULUAN 
 

Era globalisasi sarat dengan persaingan. Sumber daya manusia (SDM) 

memiliki peranan penting dalam pelayanan kesehatan yang berkualitas. Peranan 

SDM di bidang kesehatan dan non-kesehatan sangat berpengaruh dalam 

mencapai target yang telah ditentukan, misalnya tercapainya indikator 

pelayanan rumah sakit.  

Hasil observasi awal jumlah pengunjung dan kunjungan pasien rawat 

jalan di RS Ortopedi Prof. Dr. Soeharso Surakarta dalam kurun waktu 3 tahun 

sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dijelaskan pada Tabel 1.1. Jumlah 

pengunjung rawat jalan pasien tahun 2011 mengalami penurunan dibandingkan 

dengan tahun 2010, namun pada tahun 2012 mengalami peningkatan kembali. 

Tabel 1.1 Jumlah pengunjung pasien rawat jalan RS Ortopedi Prof. Dr. 
Soeharso Surakarta Tahun 2010–2012 
No. Kunjungan Pasien Tahun 

2010 
Tahun 
2011 

Tahun 
2012 

Keterangan 

1. Pasien baru 15.733 14.637 16.894 Naik 
2. Pasien lama 84.758 79.735 85.791 Naik 
3. Total pasien 100.531 94.372 102.688 Naik 

Sumber: rekapitulasi kegiatan instalasi RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso 
Surakarta tahun 2010-2012 

 
Data kunjungan pasien dijelaskan pada Tabel 1.2. Jumlah kunjungan 

pasien pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terus meningkat. 

Peningkatan jumlah pengunjung dan kunjungan berdampak pada beban kerja 

petugas di instalasi rekam medis. 

 



Tabel 1.2 Jumlah kunjungan pasien rawat jalan RS Ortopedi Prof. Dr. 
Soeharso Surakarta Tahun 2010–2012 
No. Kunjungan Pasien Tahun 

2010 
Tahun 
2011 

Tahun 
2012 

Keterangan 

1. Pasien baru 51.592 57.643 56.294 Naik 
2. Pasien lama 142.214 142.020 186.201 Naik 
3. Total pasien 193.806 199.663 242.495 Naik  

Sumber: rekapitulasi kegiatan instalasi RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso 
Surakarta tahun 2010-2012 

 
Berdasarkan data perhitungan tugas pokok harian dan analisis beban 

kerja petugas rekam medis pada tahun 2011, jumlah tenaga yang dibutuhkan 

sebanyak 21 orang, sedangkan tenaga yang tersedia berjumlah 19 orang, jadi 

masih dibutuhkan 2 petugas lagi untuk memenuhi kebutuhan tenaga. Petugas 

pendaftaran di IGD yang belum tersedia, menyebabkan rumah sakit 

memberlakuan jadwal piket kepada seluruh petugas rekam medis, karena 

tempat penerimaan pasien di IGD merupakan bagian dari instalasi rekam medis. 

Pemberlakuan jadwal piket diharapkan dapat membantu pelayanan pendaftaran 

di IGD dan pendaftaran rawat inap.  

Tabel 1.3 menjelaskan jadwal piket petugas rekam medis. Petugas 

rekam medis bekerja selama lima hari kerja sejak hari senin hingga jumat pada 

jam pelayanan pagi yaitu pada jam (08.00 s/d 16.00 WIB) . Pada jam kerja 

pagi, semua petugas selalu siap on call untuk memberikan pelayanan di IGD. 

Namun, jadwal piket diberlakukan pada piket siang jam (16.00 s/d 21.00) dan 

piket malam jam (21.00 s/d 07.30 WIB). Pada hari sabtu hingga minggu jadwal 

piket diberlakukan sejak piket pagi jam (07.30 s/d 14.00 WIB), piket siang jam 



(14.00 s/d 21.00 WIB) dan piket malam jam (21.00 s/d 07.30 WIB). Walaupun 

petugas mendapatkan jadwal piket, pada hari berikutnya petugas diwajibkan 

masuk kembali pada jam pelayanan pagi. Jadwal piket petugas di IGD 

dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 1.3 Jadwal piket petugas rekam medis di Instalasi Gawat Darurat 
(IGD) RS Ortopedi Prof. Dr. Soeharso Surakarta  
No. Hari Jam  

kerja 
Piket pagi Piket siang Piket 

malam 
1. Senin - Jum’at 08.00 – 

16.00 
- 16.00-21.00 21.00 – 

07.30 
2. Sabtu - 

Minggu 
- 07.30 – 

14.00 
14.00 –
21.00 

21.00  –
07.30 

Sumber: Instalasi rekam medis RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta 
 

Dari data tugas pokok harian petugas rekam medis tahun 2010. Masing-

masing petugas dibebankan jam kerja efektif selama 7 jam 30 menit. Petugas 

yang mendapatkan piket, total jam kerja yang dibebankan hingga 13 jam dalam 

satu hari. Hal ini tidak hanya melebihi standar beban kerja efektif, tetapi 

menyebabkan lama kerja yang semakin panjang. 

Lama kerja yang panjang dapat menimbulkan tingkat stres kerja 

petugas. Kemampuan mengelola stres kerja dapat dilakukan dengan dua 

pendekatan, yaitu pendekatan individu dan organisasi. Pendekatan individu 

salah satunya dengan mengelola waktu dengan baik, pendekatan organisasi 

berupa kerja sama dari kepala rekam medis. Kerja sama tersebut seperti 

pengevaluasian kembali jadwal piket petugas rekam medis di pendaftaran IGD, 

rancangan ulang pekerjaan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing 



petugas, evaluasi kerja petugas sehingga dapat mengukur kinerja petugas. 

Kedua upaya inilah merupakan cara untuk mengelola stres kerja. 

 Kemampuan mengelola stres kerja dengan baik, secara langsung 

berpengaruh terhadap motivasi dan kinerja petugas. Kinerja petugas sangat 

berpengaruh pada pengambilan keputusan oleh pimpinan dalam memperbaiki 

kualitas pelayanan dan menentukan target selanjutnya.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan 

diteliti adalah “Bagaimana Model Kuantitatif Manajemen Stres Kerja dan 

Motivasi untuk Meningkatkan Kinerja Petugas Rekam Medis Di RS. Ortopedi 

Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta?”.  

 
 

B. METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan 

pendekatan potong lintang (cross sectional), karena semua variabel yang 

diteliti, baik variabel independen maupun dependen diukur pada saat yang 

sama.  

Lokasi penelitian di Instalasi rekam medis RS Ortopedi Prof. Dr. R. 

Soeharso Surakarta. 

1. Populasi sasaran (target population)  

Merupakan kumpulan dari keseluruhan subjek yang secara eksplisit 

akan ditarik kesimpulannya oleh peneliti melalui interfensi (Murti, 2010). 



Dalam penelitian ini populasi sasarannya adalah petugas rekam medis yang 

bekerja di rumah sakit tipe A. 

2. Populasi sumber (source population)  

Merupakan himpunan subjek dari populasi sasaran yang digunakan 

sebagai sumber pencuplikan (Murti, 2010). Populasi sumber pada penelitian 

ini petugas rekam medis yang berjumlah 19 orang yang bekerja di RS 

Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta.  

Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan pencuplikan 

ekshaustif (exhaustive sampling) merupakan skema pencuplikan dengan 

mengambil semua subjek dari populasi sumber (Murti, 2011). 

Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas (independent variable) 

a. Manajemen stres kerja 

b. Motivasi 

2. Variabel terikat (dependent variable) 

a. Kinerja petugas 

1. Uji Validitas  

Menurut Last (2001) dikutip Murti (2011) Validitas pengukuran 

merupakan pernyataan tentang derajat kesesuaian hasil pengukuran sebuah 

alat ukur (instrumen) dengan apa yang sesungguhnya ingin diukur oleh 

peneliti. Validitas pengukuran mencakup 4 aspek, meliputi: 

a. Validitas isi 



Validitas isi (content validity) merujuk kepada derajat kesesuaian hasil 

pengukuran variabel yang diteliti oleh sebuah alat ukur dengan isi (content) 

dari variabel tersebut sebagaimana yang dimaksudkan oleh peneliti (Murti, 

2011).  

Validitas isi dari kuesioner dinilai dengan cara memeriksa apakah 

item-item pertanyaan di dalam kuesioner memang sudah sesuai dengan isi 

(content) dari masing-masing variabel yang diteliti, khususnya variabel-

variabel komposit seperti manajemen stress kerja, motivasi dan kinerja 

petugas.  Isi masing-masing variabel tersebut dinilai kesesuaiannya dengan 

definisi variabel sebagai hasil sintesis dari teori-teori yang relevan, yang 

umumnya digunakan oleh peneliti dalam penelitian serupa sebelumnya dan 

pakar di bidang penelitian tersebut. 

Berdasarkan dari sintesis teori, penggunaan definisi variabel menurut peneliti 

sebelumnya dan pakar, selanjutnya isi dari masing-masing variabel dijabarkan dalam 

sejumlah kisi-kisi (Tabel 3.1, 3.2, 3.3). Selanjutnya kisi-kisi tersebut dituangkan dalam 

pertanyaan-pertanyaan kuesioner. Sebuah kuesioner memiliki validitas isi yang tinggi jika 

semua item pertanyaan kuesioner relevan dan meliputi semua aspek isi variabel yang akan 

diukur. 

 

 

 

 

 



Tabel 3.1  Instrumen untuk mengukur variabel stress kerja 

Aspek/ Elemen No. Item Total item 
 Favorable Unfavorable  

1. Pendekatan individu 3,5,6  3 
2. Pendekatan organisasi  2,8,9,10 12 5 
3. Pendekatan primer  1,11 4 3 
4. Pendekatan sekunder  7 1 
5. Pendekatan tersier  13 1 

            Subtotal       13 
 
 

Tabel 3.2 Instrumen untuk mengukur variabel motivasi petugas 
Aspek/ Elemen No. Item Total item 

 Favorable Unfavorable  
1. Intrinsik  1,2    2 
2. Ektrinsik 3,4,5  3 

            Subtotal    5 
 

Tabel 3.3  Instrumen untuk mengukur variabel kinerja petugas 

Aspek/ Elemen No. Item Total item 
 Favorable Unfavorable  

1. Penggunaan teknologi 8    1 
2. Kemampuan 1,3,5  3 
3. Hubungan kerja 2,6, 10  3 
4. Standar kerja  4,7  2 
5. Evaluasi  9        1 

            Subtotal    10 
 

Data kuantitatif diperoleh melalui pengambilan data dengan subjek 

penelitian menggunakan kuesioner. Jawaban sangat setuju, setuju, netral, 

tidak setuju dan sangat tidak setuju, untuk masing-masing pernyataan tentang 



variabel yang diteliti, yaitu manajemen stress kerja, motivasi dan kinerja 

petugas.  Menghasilkan data kategorikal (categorical data). Data kategorikal 

dideskripsikan dalam persen. Selanjutnya jawaban  sangat setuju, setuju, ragu-

ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju, dari masing-masing pernyataan 

diberi skor berturut-turut 

b. Validitas muka 

Penelitian ini menggunakan alat ukur kuesioner, dengan memperhatikan tata bahasa, 

susunan item-item pertanyaan, sehingga masing-masing item pertanyaan dapat dipahami oleh 

subjek penelitian dengan benar (Lihat Lampiran 3 tentang kuesioner yang digunakan dalam 

penelitiaan ini). 

Pada prinsipnya untuk memastikan validitas muka, peneliti mengkaji sejauh mana 

item-item pertanyaan dalam kuesioner telah disusun dengan kalimat yang baik, jelas, tidak 

terlalu panjang, dan setiap item pertanyaan hanya menanyakan sebuah pertanyaan. Dengan 

demikian masing-masing item pertanyaan tidak menimbulkan multi-tafsir, dan jawaban yang 

diperoleh adalah jawaban yang sesungguhnya. 

c. Validitas konstruk  

Berdasarkan dari tinjauan sejumlah teori, penelitian ini memastikan bahwa variabel-

variabel yang diteliti diukur dengan benar sesuai dengan teori yang relevan (concurrent 

validity), dan tidak sesuai dengan teori-teori yang tidak relevan (discriminant validity). 

d. Validitas kriteria 

Validitas kriteria suatu pengukuran sebuah alat ukur dengan membandingkannya 

secara kuantitatif dengan alat ukur standard emas. Karena dalam penelitian ini tidak ada 

standard emasnya, maka dibuatkan instrumen baru dengan cara menjadikan sintesis-sintesis 

dari kajian teori sebagai patokan dalam penuangan dalam pembuatan kuesioner. 



Karena instrumen ini belum bersifat baku, maka dilakukan uji validitas dan  

reliabilitas di populasi sumber dan berada di dalam sampel.  Uji validitas dan reliabilitas ini 

dilakukan sebelum pengambilan data dan menggunakan ukuran sampel sebanyak 19 petugas. 

2. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas merupakan derajat di mana hasil-hasil yang diperoleh dari sebuah 

pengukuran atau prosedur dapat diulangi (Murti, 2010). Pengukuran variabel yang konsisten 

harus menunjukkan 2 aspek reliabilitas: a. Konsistensi internal dan b. Stabilitas. Aspek 

konsistensi internal merujuk kepada korelasi antar item-item pertanyaan yang masing-masing 

bertujuan untuk mengukur suatu variabel komposit yang sama. Konsistensi internal yang akan 

diukur secara kuantitatif dalam penelitian ini dari masing-masing variabel komposit meliputi: 

(1) Item-Total Correlation; (2) Split-Half Reliability.  

a. Konsistensi Internal 

1) Korelasi item-total 

Dalam penelitian ini akan dinilai korelasi item-total (item-total correlation), yaitu 

suatu indikator yang menunjukkan kekuatan korelasi antara masing-masing item dan total 

pengukuran dikurangi dengan item yang bersangkutan. Karena dikurangi dengan item yang 

bersangkutan, maka korelasi item-total disebut juga korelasi item-sisa (item-rest correlation). 

Suatu item dapat digunakan dalam alat ukur jika memiliki korelasi item-total ≥ 0.20. Item 

yang berkorelasi lebih rendah tidak akan digunakan, jika perlu diganti dengan membuat item 

baru.  

2) Reliabilitas belah-paroh (split half reliability) 

Dalam penelitian ini akan dinilai reliabilitas belah-paroh (split-half reliability) yaitu 

penilaian konsistensi internal (homogenitas) alat ukur dengan cara membagi item-item secara 

random ke dalam dua bagian alat ukur, lalu mengkorelasikan kedua bagian tersebut. Jika alat 

ukur memiliki konsistensi internal, maka kedua bagian akan berkorelasi tinggi. Reliabilitas 

Belah-Paroh yang akan dinilai dalam penelitian ini adalah Alpha (α) Cronbach. 



Alat ukur menunjukkan konsistensi internal jika memiliki alpha Cronbach ≥ 0.60. 

Makin tinggi alpha Cronbach, makin baik (konsisten) alat ukur. Tetapi ada beberapa keadaan 

di mana alpha Cronbach tinggi tidak menunjukkan alat ukur yang baik. Pertama, nilai alpha 

Cronbach tergantung dari besarnya korelasi antar item dan jumlah item di dalam alat ukur. 

Jika jumlah item pertanyaan alat ukur banyak, alpha Cronbach akan meningkat, meskipun 

tidak berarti alat ukur tersebut baik. 

b. Stabilitas 

Alat ukur yang reliabel menunjukkan konsistensi internal dan stabilitas ketika 

digunakan untuk mengukur variabel subjek penelitian pada kondisi yang identik. Stabilitas 

(disebut juga reprodusibilitas) alat ukur yang akan dinilai dalam penelitian ini adalah 

stabilitas pengukuran pada dua kesempatan yang dipisahkan oleh interval waktu yang berbeda 

(test-retest reliability). Stabilitas pengukuran dikatakan cukup jika hasil pengukuran dari dua 

waktu menghasilkan koefisien korelasi Spearman (r) ≥ 0.50. 

Dengan program statistik seperti SPSS dan Stata dapat dihitung korelasi item-total, 

alpha Cronbach, dan korelasi Pearson untuk test-retest reliability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 

1. HASIL 
 

A. Karakteristik Subjek Penelitian 

Penelitian dilakukan di RS Ortopedi Prof Dr. R. Soeharso Surakarta 

pada bulan Februari tahun 2013. Subjek yang diteliti adalah petugas rekam 

medis di Instalasi Rekam Medis RS Ortopedi Prof Dr. R. Soeharso Surakarta 

dengan jumlah subjek penelitian 19 petugas. Tabel 4.1 menjelaskan 

karakteristik subjek penelitian merupakan data kategorikal, sehingga data 

dipaparkan dalam bentuk jumlah (n) dan persen (%). Karakteristik subjek 

penelitian berdasarkan jenis kelamin, status pegawai dan pedidikan. Diketahui 

persentase jenis kelamin perempuan petugas di instalasi rekam medis (66,7%), 

status pegawai negeri sipil (PNS) dengan persentase (66,7%) dan latar belakang 

pendidikan lulusan diploma III dengan persentase (88,9%), sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.1 Karakateristik subjek penelitian menurut jenis kelamin, status 
pegawai dan pendidikan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabel 4.2 menjelaskan karakteristik subjek penelitian merupakan data 

kontinu, sehingga dipaparkan dalam n, minimun, maksimum, mean, dan SD 

(Standar Deviasi). Karakteristik subjek penelitian berdasarkan umur dan masa 

kerja. Diketahui usia petugas terendah (24 tahun), usia tertua (39 tahun) dengan 

nilai mean (30,00) dan SD (5,000). Diketahui masa kerja petugas tertinggi (11 

tahun), masa kerja terendah (3 tahun, nilai mean (6,33) dan standar deviasinya 

(3,041). 

 

 

 

No. Karakteristik Jumlah (n) Persentase (%) 
1. Jenis kelamin   
 Laki-laki 3 33,3 
 Perempuan 6 66,7 
. Total 9 100,0 

2. Status pegawai   
 PNS 6 66,7 
 BLU 3 33,3 
 Total 9 100.0 

3. Pendidikan 
 SMA/SMK 1 11.1 
 Diploma III 8 88.9 
 Total 9 100.0 



Gambar 4.1 mendeskripsikan terdapat hubungan positif antara 

manajemen stres kerja dengan motivasi. Makin tinggi kemampuan mengelola 

stres kerja, makin tinggi motivasi petugas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.1 Diagram sebaran korelasi antara manajemen stres dengan 

motivasi 
 

Gambar 4.2 mendeskripsikan terdapat hubungan positif antara 

manajemen stres kerja dengan kinerja. Makin tinggi kemampuan mengelola 

stres kerja, makin tinggi kinerja petugas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Gambar 4.2 Diagram sebaran korelasi antara manajemen stres dengan 

kinerja 
Gambar 4.3 mendeskripsikan terdapat hubungan positif antara motivasi 

dengan kinerja. Makin tinggi motivasi, makin tinggi kinerja petugas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.3 Diagram sebaran korelasi antara motivasi dengan kinerja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A. Analisis Bivariat 

Tabel 4.3 menjelaskan terdapat korelasi positif dan secara statistik 

signifikan antara kemampuan manajemen stres kerja, motivasi dan kinerja. 

Makin tinggi kemampuan mengelola stres, makin tinggi motivasi petugas (r = 

0,56; p = 0,013). Makin tinggi kemampuan mengelola stres, makin tinggi 

kinerja petugas (r = 0,49; p = 0,036). Makin tinggi motivasi, makin tinggi 

kinerja petugas (r = 0,42; p = 0,071). 

Tabel 4.3 Korelasi bivariat antara kemampuan manajemen stres, motivasi 
dan kinerja 

 

 

 

 

PEMBAHASAN 

B. Analisis Bivariat 

Tabel 4.3 menjelaskan terdapat korelasi positif dan secara statistik 

signifikan antara kemampuan manajemen stres kerja, motivasi dan kinerja. 

Makin tinggi kemampuan mengelola stres, makin tinggi motivasi petugas (r = 

0,56; p = 0,013). Makin tinggi kemampuan mengelola stres, makin tinggi 

kinerja petugas (r = 0,49; p = 0,036). Makin tinggi motivasi, makin tinggi 

kinerja petugas (r = 0,42; p = 0,071). 

 

Variabel 1 Variabel 2 Koefisien korelasi 
Spearman (r) 

p 

Manajemen stres Motivasi 0,56 0,013 
Manajemen stres Kinerja 0,49 0,036 
Motivasi Kinerja 0,42 0,071 



Tabel 4.3 Korelasi bivariat antara kemampuan manajemen stres, motivasi 
dan kinerja 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A. Analisis bivariat 

1. Hasil korelasi hubungan antara manajemen stres kerja dengan motivasi 

diperoleh nilai (r = 0,56; p = 0,013). Makin tinggi kemampuan dalam 

mengelola stres kerja, motivasi petugas semakin tinggi. Secara statistik 

terdapat hubungan positif dengan tingkat korelasinya tinggi. Analisis 

hubungan antara manajemen stres ke  rja dengan motivasi secara statistik 

signifikan.  

Kemampuan mengelola stres mempengaruhi motivasi seseorang. 

Hal ini telah sesuai dengan teori-teori sebelumnya, menurut Luthans (2006) 

manajemen stres yaitu menanggulangi stres secara adaptif dan efektif. Ada 

dua cara dalam menanggulanginya, yaitu: 

a. Pendekatan individu merupakan cara seseorang mengurangi tingkat stres 

dengan cara mengolah waktu secara tepat, serta diperlukan latihan fisik, 

latihan relaksasi dan dukungan sosial. 

b. Pendekatan organisasi merupakan cara mengurangi stres dengan 

melakukan seleksi dan penempatan karyawan, rencana ulang pekerjaan, 

Variabel 1 Variabel 2 Koefisien korelasi 
Spearman (r) 

p 

Manajemen stres Motivasi 0,56 0,013 
Manajemen stres Kinerja 0,49 0,036 
Motivasi Kinerja 0,42 0,071 



penetapan tujuan, pengambilan keputusan secara partisipatif, komunikasi 

organisasional dan program kesejahteraan. Sehingga masing-masing 

karyawan mempunyai pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. 

Menurut Kendall et al intervensi dalam manajemen stres kerja 

dibagi menjadi tiga, yaitu: a) Pendekatan primer dengan menggunakan 

strategi untuk mencegah timbulnya stres kerja; b) Pendekatan sekunder 

dengan mengajarkan individu dalam menghadapi stres kerja dengan cara 

melakukan relaksasi dan membangun tim kerja; dan c) Pendekatan tersier 

dengan menggunakan pihak ketiga atau instruktur untuk membantu 

memberikan terapi mengurangi stres kerja. 

Dipihak lain, motivasi seseorang dipengaruhi oleh kemampuan 

seseorang dalam mengelola stres kerjanya, hal ini telah sesuai dengan teori 

yang dijelaskan  Lewin (1935) dikutip Tillary dan Fishbach (2011) bahwa 

motivasi merupakan kekuatan psikologis yang mendorong untuk 

melakukan suatu perbuatan. Motivasi dapat didefinisikan sebagai kondisi 

kejiwaan dan mental berupa keinginan, harapan, dorongan dan kebutuhan 

yang membuat seseorang melakukan sesuatu untuk mengurangi 

kesenjangan (Ilyas, 2006). 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Fika, 2008) menjelaskan 

hubungan variabel stres kerja dan motivasi terhadap kinerja karyawan di 

perusahaan PT. Panca Menara Mitra memiliki pengaruh yang signifikan 

yaitu sebesar 0.818, yang berarti sekitar 81,8%. Kinerja Karyawan 



dipengaruhi variabel stres kerja dan motivasi. Sedangkan sisanya 18,2% 

dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian 

ini. Maka untuk meningkatkan tingkat kinerja karyawan, perusahaan harus 

benar-benar memperhatikan faktor Stres kerja dan motivasi dalam 

perusahaan. 

Namun, penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian (Hariyono et al, 

2010), menyatakan bahwa hubungan antara variabel stres kerja dan kinerja 

mempunyai koefisien korelasi sebesar (-0,459). Hal ini menunjukkan 

korelasi yang cukup kuat antara stres kerja dan kinerja. Arah hubungan 

negatif menunjukkan semakin besar stres kerja akan membuat kinerja 

menurun dan mengakibatkan kelelahan otot. Demikian pula pada penelitian 

ini, perawat dengan stres kerja yang tinggi akan semakin meningkatkan 

kelelahan kerja pada perawat. 

2. Hasil korelasi hubungan antara manajemen stres kerja dengan kinerja 

diperoleh nilai (r = 0,49; p = 0,036). Makin tinggi kemampuan dalam 

mengelola stres kerja, kinerja petugas semakin tinggi. Secara statistik 

terdapat hubungan positif dengan tingkat korelasinya sedang. Analisis 

hubungan antara manajemen stres kerja dengan kinerja secara statistik 

signifikan.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang disampaikan Luthans 

(2006) dalam manajemen stres yaitu menanggulangi stres secara adaptif dan 

efektif. Ada dua cara dalam menanggulanginya, yaitu: 



a. Pendekatan individu merupakan cara seseorang mengurangi tingkat 

stres dengan cara mengolah waktu secara tepat, serta diperlukan 

latihan fisik, latihan relaksasi dan dukungan sosial. 

b. Pendekatan organisasi merupakan cara mengurangi stres dengan 

melakukan seleksi dan penempatan karyawan, rencana ulang 

pekerjaan, penetapan tujuan, pengambilan keputusan secara 

partisipatif, komunikasi organisasional dan program kesejahteraan. 

Sehingga masing- masing karyawan mempunyai pekerjaan yang sesuai 

dengan kemampuannya. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian  (Sinulingga, 

2009). Berdasarkan hasil uji korelasi rank spearman antara stres kerja 

dengan kinerja karyawan, diperoleh nilai koefisien korelasi terbesar pada 

variabel hubungan teknologi dengan loyalitas dan wewenang dengan disiplin 

dengan nilai peluang nyata yang diperoleh dari 5 persen (P-Value < α = 

0,05) dengan nilai koefisien yang diperoleh berada pada selang -0,020≤ r <-

0,040. Hal ini menunjukkan bahwa variabel hubungan teknologi pada stres 

kerja dengan loyalitas karyawan pada kinerja karyawan memiliki hubungan 

yang lemah atau disebut dengan moderately law association. Artinya 

hubungan stres kerja dengan kinerja karyawan sangat lemah.  

Menurut hasil penelitian Pradipta et al (2009) hubungan antara 

manajemen stres kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan sebesar 78,3%.  



Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Sihombing (2012) 

hubungan antara variabel manajemen stres kerja berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan secara simultan yaitu 36,3%, sedangkan sisanya 63,7% 

dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain, mungkin dikarenakan sistem 

penilaian kinerja atau yang lainnya.  

3. Hasil korelasi hubungan antara motivasi  dengan kinerja diperoleh nilai (r 

= 0,42; p = 0,071). Makin tinggi motivasi, kinerja petugas semakin tinggi. 

Secara statistik terdapat hubungan positif Analisis hubungan antara 

motivasi dengan kinerja secara statistik signifikan.  

Menurut Maltis dan Jackson (2001) faktor yang mempengaruhi 

kinerja meliputi: a. Kemampuan mereka; b. Motivasi; c. Dukungan yang 

diterima; d. Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan dan e. Hubungan 

mereka dengan organisasi. 

Menurut Deci dan Ryan (1999), motivasi terdiri dari: 

a. Motivasi intrinsik merupakan suatu usaha seseorang yang berasal dari 

dalam tubuh dan sudah ada sejak lahir, serta berhubungan dengan 

perilaku kognitif yang menimbulkan rasa keingintahuan, rasa puas, rasa 

sosial, keterampilan dalam mencapai suatu tujuan. Hal ini merupakan 

faktor pendukung seseorang untuk berprestasi, maju, mendapat 

pengakuan dari orang lain, tanggung jawab dan peluang untuk 

meningkatkan karir. 



b. Motivasi ekstrinsik merupakan suatu usaha seseorang yang berasal dari 

luar tubuh, disebabkan karena adanya suatu tuntutan mencapai suatu 

tujuan. Motivasi ini berupa kondisi kerja, kerja sama, kompensasi, 

keamanan dan keselamatan kerja, peraturan perusahaan, serta hubungan 

interpersonal dengan teman sejawat, atasan serta dengan bawahan. 

Berdasarkan hasil penelitian Pradipta et al (2009) Motivasi secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan sebesar 16,7%. 

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sarworini (2011) Dari 

data analisis, diketahui bahwa motivasi pegawai Disduknakertrans berbanding 

lurus dengan kinerja. Semakin tinggi motivasi pegawai Disduknakertrans 

semakin tinggi pula kinerjanya. Sebaliknya, semakin rendah motivasi yang 

dimiliki pegawai Disduknakertrans, akan menghasilkan kinerja yang semakin 

rendah pula. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

positif antara motivasi dengan kinerja pegawai Disduknakertrans. 
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