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ABSTRAKSI 

 

HUBUNGAN ANTARA KECERDASAN EMOSI DENGAN STRES KERJA 

PADA KARYAWAN 

PERUM PERHUTANI SALATIGA 

 

Dwi Hajjar Wiqoyati 

Drs. Mohammad Amir, M.Si 

Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Dwi_hajjarw@yahoo.com 

 

Setiap perusahaan menginginkan SDM yang memiliki daya tahan yang baik 

dengan manajemen stres sehingga tidak mengganggu  kemampuan berfikir saat 

menjalankan tuntutan pekerjaan dan saat dihadapkan  pada permasalahan 

pekerjaan. Namun pada kenyataanya tidak sedikit karyawan sering merasakan 

ketegangan dengan tuntutan  kerja  sehingga  konsentrasi berkurang,  dan 

menyebabkan  stres kerja.  Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan 

antara kecerdasan emosi dengan stress kerja pada karyawan Perum Perhutani 

Salatiga.  

      Subjek dalam penelitian ini adalah  karyawan Perum Perhutani Salatiga, yang 

bekerja pada 4 seksi bagian, yaitu seksi pengukuran perpetaan & sarpra hutan, 

seksi perencanaan SDH, seksi PHL & SPPPU dan bagian sentral yang berjumlah 

120 karyawan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

purposive sampel. Adapun skala yang digunakan adalah skala kecerdasan emosi 

berdasarkan aspek yang dikemukakan oleh Goleman (2001) dan skala stress kerja 

mengacu pada aspek yang dikemukakan oleh Anoraga (1992). Teknik analisis 

data menggunakan korelasi product moment yang dibantu dengan menggunakan 

program SPSS 16 for Windows. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar rxy =  

-0.531 dengan nilai sig. 0,000 (p<0,01). Hasil tersebut menunjukkan ada 

hubungan negatif yang sangat signifikan antara kecerdasan emosi dengan stres 

kerja. Semakin tinggi kecerdasan emosi maka semakin rendah stres kerja, begitu 

sebaliknya semakin rendah kecerdasan emosi maka semakin tinggi stres kerja. 

Sumbangan efektif sebesar 0,281 sehingga kecerdasan emosi berpengaruh 

terhadap stres kerja sebesar 28,1%, maka masih terdapat 71,9% pengaruh dari 

variabel lain seperti jenis kelamin, usia, tipe kepribadian, kondisi pekerjaan, faktor 

kepribadian dll. Hasil analisis diketahui variabel kecerdasan emosi pada subyek 

tergolong tinggi, hal ini ditujukkan dengan hasil rerata empirik (RE) sebesar 

116,07 dengan rerata hipotetik (RH) sebesar 92,5. Sedangkamn variabel stres 

kerja menunjukkan hasil rerata empirik (RE) sebesar 102,53 dengan rerata 

hipotetik (RH) sebesar 120, yang artinya subjek memiliki tingkat stres kerja yang 

tergolong rendah. 

Kata kunci: Kecerdasan Emosi, Stres Kerja.
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perkembangan dunia teknologi 

yang semakin maju di Indonesia 

membutuhkan SDM yang memiliki 

ketrampilan dan kemampuan yang 

baik dalam menjalankan tugas dan 

pekerjaanya. SDM merupakan modal 

dasar pembangunan nasional, oleh 

karena itu kualitas SDM senantiasa 

harus dikembangkan dan diarahkan 

agar bisa mencapai tujuan yang 

diharapkan. Saat ini sangat disadari 

bahwa SDM merupakan masalah 

perusahaan yang paling penting, 

karena perusahaan dapat berfungsi 

atau berjalan dengan baik tergantung 

SDM,  disamping itu SDM dapat 

menciptakan efisiensi, efektivitas 

dan produktivitas perusahaan. SDM 

yang efektif mengharuskan manajer 

atau pimpinan dapat menemukan 

cara terbaik dalam pendayagunaan 

orang-orang yang ada dalam 

lingkungan perusahaannya agar 

tujuan-tujuan yang diinginkan dapat 

tercapai. 

Mengamati perkembangan dunia 

saat ini, dengan segala tuntutan 

kehidupan yang harus dipenuhi, 

memiliki suatu pekerjaan merupakan  

suatu keharusan. Pada kenyataannya 

banyak karyawan yang sering 

mengalami beberapa kondisi yang 

tidak sesuai dengan apa yang 

diharapkan dalam ruang lingkup 

pekerjaannya. Hal ini dapat 

disebabkan karena adanya 

serangkaian tuntutan yang berkaitan 

dengan pekerjaan seperti beban kerja 

yang berlebihan, keterbatasan waktu, 

adanya konflik peran, hubungan 

yang kurang harmonis dengan rekan 

kerja dan hal-hal lain yang dapat 
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membuat seseorang menjadi 

tertekan. 

Pada dasarnya setiap individu 

sebagai manusia selalu menerima 

berbagai macam stimulus dari 

lingkungan sekitar, tiap orang 

memiliki ambang batas tertentu 

untuk menerima stimulus tersebut. 

Apabila stimulus yang masuk 

kedalam diri seseorang terlampau 

besar melebihi ambang batasnya, 

terjadilah ketidakseimbangan. Gejala 

ini dalam situasi kerja secara spesifik 

dinamakan dengan stres kerja. SDM 

yang berkualitas bukan hanya 

memiliki intelektualitas tinggi 

semata melainkan juga memiliki 

kemampuan untuk bekerja dengan 

orang lain dan mengelola diri sendiri 

untuk beradaptasi dengan tuntutan 

dan permasalahan kerja yang 

muncul, namun pada kenyataannya 

sering terjadi ketegangan dengan 

tuntutan tersebut sehingga 

menyebabkan stres kerja. 

Permasalahan stres kerja dapat saja 

disebabkan oleh berbagai hal 

diantaranya adalah lingkungan 

pekerjaan, diri individu, persaingan 

antar devisi, dan maupun organisasi. 

Menurut Leka, dkk (2003) bahwa 

stres kerja merupakan respon 

individu saat dihadapkan pada 

tuntutan dan tekanan pekerjaan yang 

tidak sesuai dengan pengetahuan dan 

kemampuan yang dimiliki serta 

kemampuan mengatasi tantangan.  

Akibat stres, sering kali apa 

yang dikerjakan hasilnya menjadi 

tidak maksimal, bahkan bisa 

berantakan. Penelitian yang pernah 

dilakukan Program Studi Magister 

Kedokteran Kerja, Fakultas 

Kedokteran Universitas Indonesia 

(FKUI) terhadap para pekerja kantor 

di Indonesia pada tahun 1990-an 
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menunjukkan, sekitar 30 persen 

karyawan pernah mengalami stres di 

tempat kerja dengan beragam 

keluhan mulai dari yang ringan 

sampai berat. Faktor risiko stres 

kerja dapat dipengaruhi dari 

lingkungan kerja (bising, tata ruang, 

suhu, pencahayaan), beban kerja, 

peran individu dalam organisasi dan 

faktor individu itu sendiri. (dalam 

http://www.kompas.com/ html.). 

Seseorang yang stres kerja 

biasanya ditampakkan dalam gejala-

gejala perilaku karyawan, seperti 

kinerja rendah, naiknya tingkat 

kecelakaan kerja, salah dalam 

mengambil keputusan, tingkat 

absensi kerja tinggi, dan agresi di 

tempat kerja. Stres kerja juga dapat 

menghasilkan konsekuensi 

psikologis, seperti kegelisahan, 

frustasi, apatis, percaya diri yang 

rendah, agresi, dan depresi. 

  Perum Perhutani adalah sebuah 

perusahaan yang  sebagian besar 

tugas karyawannya merealisasikan 

rencana-rencana sesuai target 

perusahaan secara tepat waktu. 

Namun pada kenyataanya, Transtoto 

Handadhari (mantan Direktur Utama 

Perum Perhutani) mengatakan bahwa 

strategi memasarkan produk 

Perhutani serta mendapatkan 

keuntungan sesuai dengan target-

target yang telah dicanangkan 

merupakan hal yang tidak mudah. 

Sebagai gambaran, Perhutani 

beberapa waktu gagal melakukan 

transaksi pasar yang optimal. Gagal 

membuat kegiatan diversifikasi 

produk dan pasar yang telah 

merugikan perusahaan. Saat ini pun 

terlihat Perhutani kesulitan mencapai 

target pendapatannya, dan banyak 

produk Perhutani melimpah di 

persediaan. Persoalan pemasaran 
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yang rumit di Perhutani jelas 

bertautan dengan masalah teknis 

kehutanan, sistem perdagangan 

dalam dan luar negeri, mafia pasar 

yang sangat kompleks, 

pengembangan produktivitas bahan 

baku non kayu, penguasaan masalah 

internal, bahkan masalah psikologi 

pengusaha dan masyarakat. Hal ini 

merupakan akibat kondisi pemasaran 

produk yang sedang tidak baik 

(penurunan kinerja). (www. 

Petakhutan.wordpress.com). 

Berdasarkan hasil wawancara 

pada tanggal 28 Januari 2013 dengan 

salah seorang kepala urusan umum 

Perum Perhutani Salatiga, 

mengatakan bahwa sekitar 25% 

karyawan mengalami penurunan 

kinerja dan melakukan kesalahan 

kerja, sebagai contoh tidak 

tercapainya target kerja, terdapat  

banyak karyawan yang datang 

terlambat dan absen kerja, namun 

karyawan tersebut  “titip absen”    ke 

teman yang lain.  

Interview juga dilakukan dengan 

salah satu staf  bagian lapangan, 

yang mengatakan bahwa subjek 

merasa lelah dalam bekerja dan  

memiliki waktu yang kurang untuk 

bertemu keluarga, karena selama 20 

hari subjek bekerja di hutan. Masalah 

lain yang dialami adalah subjek 

ditugaskan untuk membantu 

pekerjaan staf lain (double job) yang 

sebenarnya bukan tugas dan 

kemampuan yang dimiliknya. 

Sehingga tidak jarang subjek bekerja 

secara kejar target untuk dapat 

memenuhi target dari kedua kerjaan 

yang ditugaskan. Hal ini 

mengakibatkan subjek pusing dan 

lelah secara fisik maupun pikiran.  

Stres merupakan hal yang 

berbeda bagi individu yang berbeda. 



5 
 

Tiap individu belum tentu 

mengalami stres terhadap suatu 

stresor yang sama, hal tersebut 

disebabkan karena beberapa 

perbedaan individual. Salah satu 

perbedaan individual yang diduga 

mempengaruhi stres kerja adalah 

emosi. Individu yang mampu 

mengelola emosi dengan baik akan 

dapat meningkatkan prestasi dan 

produktifitas kerja, hal ini identik 

dengan kecerdasan emosi. Menurut 

Patton (2000) mengungkapan bahwa 

orang yang memiliki kecerdasan 

emosional akan mampu menghadapi 

permasalahan dan mempertahankan 

semangat hidup, kecerdasan 

emosional akan membuat perbedaan 

bagaimana memberi tanggapan 

terhadap konflik dan ketidakpastian. 

Ditambahkan oleh Goleman (1999) 

bahwa orang bekerja kini dinilai 

tidak hanya didasarkan pada tingkat 

kepandaian dan pengalaman, tetapi 

juga berdasarkan seberapa baik 

orang mengelola diri sendiri dan 

berhubungan dengan orang lain. 

Mengingat beban dan 

tanggungjawab kerja karyawan di 

Perum Perhutani  yang tinggi, maka 

kecerdasan emosi memiliki peran 

yang sangat penting untuk membantu 

karyawan dalam menghadapi beban 

dan tanggungjawab pekerjaannya.  

Karyawan Perhutani yang memiliki 

kecerdasan emosi tinggi diharapkan 

akan memiliki daya tahan yang baik 

dan manajemen stres, sehingga tidak 

menggangu kemampuan berpikir saat 

menjalankan tuntutan pekerjaan dan 

saat dihadapkan pada permasalahan 

pekerjaan.   

Berdasarkan latar belakang di 

atas, hipotesis yang diajukan adalah: 

Ada hubungan negatif antara 

kecerdasan emosi dengan stres kerja 
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pada karyawan Perum Perhutani  

Salatiga. 

 

LANDASAN TEORI 

1. Stres Kerja 

Pengertian  

Stres kerja merupakan respon 

adaptif yang dihubungkan oleh 

perbedaan individu dan atau proses 

psikologi yang merupakan 

konsekuensi tindakan, situasi, atau 

kejadian ekstrernal (lingkungan) 

yang menempatkan tuntutan 

psikologis dan atau fisik secara 

berlebihan pada seseorang, 

Ivancevich dan Matteson (dalam 

Luthans F, 2012). Sejalan dengan 

pendapat Ivancevich dan Matteson, 

Suhendi H (2010) berpendapat 

bahwa stress kerja dapat diartikan 

sebagai sumber atau stressor kerja 

yang menyebabkan reaksi individu 

berupa reaksi fisiologis, psikologis, 

dan perilaku.  

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

Stres Kerja 

Atkinson (1991) membagi 

faktor yang mempengaruhi stres 

kerja menjadi 2, yaitu: 

a. Faktor yang berasal dari luar, 

meliputi: 1) lingkungan fisik, 

dapat berupa kebisingan 

penerangan, polusi udara. 2) 

karakteristik pekerjaan, contonya 

pekerjaan yang berulang-ulang. 

3) lingkungan sosial budaya. 

b. Faktor yang berasal dari dalam, 

meliputi: 1) fisiologis, yaitu 

kondisi kesehatan fisik pekerja. 

2) perilaku, misal kebiasaan kerja 

yang tidak efisien. 3) kognitif, 

misalnya standar kerja yang 

terlalu tinggi. 4) emosional. 
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Aspek-aspek Stres Kerja 

Menurut Anoraga (1992) 

mengatakan bahwa gejala berat 

akibat stres akan menyebabkan 

individu mengalami kehilangan 

kontak dengan realitas di lingkungan 

sosial, bahkan dapat menyebabkan 

kematian. Sebaliknya, gejala yang 

dimaksud adalah: 

a. Fisiologi, meliputi: sakit kepala, 

sakit maag, mudah kaget, banyak 

keluar keringat dingin, gangguan 

pola tidur, lesu, letih, kaku leher 

belakang sampai punggung, 

nafsu makan menurun, mual, 

muntah, gejala kulit, kejang-

kejang dan sejumlah gejala lain. 

b. Psikologis, meliputi: pelupa, 

sukar konsentrasi, sukar 

mengambil keputusan, cemas, 

khawatir, mimpi-mimpi buruk, 

murung, mudah marah atau 

jengkel, mudah menangis, 

pikiran bunuh diri, gelisah, 

merasa putus asa dan sebagainya. 

c. Perilaku, meliputi: banyak 

merokok/minum/makan, menarik 

dari pergaulan sosial, mudah 

bertengkar dan lain sebainya. 

 

2. Kecerdasan Emosi 

Pengertian Kecerdasan Emosi 

Kecerdasan emosi merupakan 

kemampuan untuk mengetahui apa 

yang kita dan orang lain rasakan, 

oranglain yang dimaksudkan disini 

bisa meliputi atasan, rekan sejawat, 

bawahan, Martin A.D (2003). 

Sejalan dengan  itu Solevey dan 

mayer (dalam Agustian A.G, 2007) 

menjelaskan bahwa kecerdasan 

emosional adalah kemampuan untuk 

mengenali perasaan, meraih dan 

membangkitkan perasaan untuk 

membantu pikiran, memahami 

perasaan dan maknanya, dan 
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mengendalikan perasaan secara 

mendalam sehingga membantu 

perkembangan emosi dan intelektual. 

Faktor - Faktor yang 

mempengaruhi  Kecerdasan Emosi 

Goleman (2001) menjelaskan 

bahwa ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kecerdasan 

emosional seseorang yaitu : 

a. Lingkungan-keluarga, 

kehidupan keluarga merupakan 

sekolah pertama dalam 

mempelajari emosi, kecerdasan 

emosional dapat diajarkan pada 

saat masih bayi akan melekat 

dan menetap secara permanen 

hingga dewasa.  

b. Lingkungan non keluarga, hal 

ini yang terkait adalah 

masyarakat dilingkungan 

pendidikan. Kecerdasan 

emosional ini berkembang 

sejalan dengan perkembangan 

fisik dan mental anak. 

Pembelajaran ini biasanya 

ditujukan dalam suatu aktivitas 

bermain peran sebagai seorang 

diluar dirinya dengan emosi 

yang menyertai keadaan orang 

lain.  

Aspek –aspek Kecerdasan Emosi 

Menurut Goleman (2001) 

menyebutkan bahwa kompetensi 

yang terdapat dalam kecerdasan 

emosi, adalah : 

a. Kesadaran diri. Yaitu meliputi 

kesadaran emosi, penilaian diri 

secara teliti dan percaya diri. 

b. Pengaturan diri. Yaitu meliputi 

kemampuan dalam kendali diri, 

sifat dapat dipercaya, 

kewaspadaan, kemampuan 

adaptibilitas, inovasi. 

c. Motivasi. Yaitu meliputi 

dorongan prestasi, komitmen, 

inisiatif dan optimisme. 
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d. Empati. Yaitu meliputi 

kemampuan untuk memahami 

orang lain, orientasi pelayanan, 

mengembangkan orang lain, 

mengatasi keragaman, dan 

kesadaran politis.  

e. Ketrampilan sosial. Yaitu 

meliputi kemampuan dalam 

mempengaruhi, komunikasi, 

kepemimpinan, katalisator 

perubahan, manajemen konflik, 

pengikat jaringan, kolaborasi dan 

kooperasi, kemampuan tim. 

 

METODE PENELITIAN 

 Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh karyawan Perum 

Perhutani Salatiga yang berjumlah 

127 karyawan.  

 Sampel dalam penelitian ini 

diambil dari karyawan yang bekerja 

pada 4 bagian, diantaranya seksi 

Pengukuran Perpetaan & Sarpra 

Hutan, seksi Perencanaan SDH, seksi 

PHL & SPPPU dan seksi Tata 

Usaha, dengan jumlah 120 

karyawan. Teknik pengambilan 

sampel penelitian ini menggunakan 

teknik sampel yaitu puposive sampel 

yaitu pengambilan sampel 

didasarkan atas ciri-ciri atau 

karakteristik subjek yang telah 

ditentukan oleh peneliti dan 

menyesuaikan diri berdasar kriteria 

atau tujuan tertentu, Sugiono (2009). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil perhitungan 

teknik analisis product moment dari 

Pearson dengan menggunakan 

program SPSS versi 16.0 dapat 

diketahui bahwa hasil perhitungan 

diperoleh nilai koefisien korelasi r = 

-0,531,  p = 0,000  (p < 0,01) maka 

dapat dikatakan ada hubungan 

negatif yang sangat signifikan antara 
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kecerdasan emosi dengan stres kerja 

pada karyawan Perum Perhutani 

Salatiga. Hal ini sesuai dengan 

hipotesis yang diajukan penulis, 

yaitu ada hubungan negatif antara 

kecerdasan emosi dengan stres kerja. 

Hasil penelitian ini sesuai 

pendapat Chiarrochi  (Adeyemo & 

Ogunyemi,  2003) yang 

mengemukakan bahwa  kecerdasan 

emosi dapat menjauhkan seseorang 

dari stres dan mengarahkan 

seseorang untuk dapat beradaptasi 

dengan lebih baik. Menurutnya, 

karyawan yang memiliki kecerdasan 

emosi tinggi mampu mengenali dan 

mengelola perasaan diri sendiri dan 

mampu berinteraksi secara baik 

dengan orang lain sehingga  akan 

menentukan pikiran dan tindakan 

secara tepat dan efektif. Hal itu dapat 

membuat karyawan mampu 

menghadapi tuntutan dan tantangan 

pekerjaan yang menimbulkan stres 

kerja. Sejalan dengan pendapat 

Chiarrochi, Goleman (2001) 

mengungkapkan  bahwa dengan 

adanya kecerdasan emosi seseorang 

akan lebih sadar dengan emosi 

mereka, lebih mudah bersikap empati 

dan lebih terampil dalam hubungan 

antar pribadi, lebih percaya diri dan 

optimis, mudah beradaptasi dan 

menyesuaikan diri terhadap 

lingkunganya, termasuk lingkungan 

kerjanya dan lebih baik dalam 

menangani stres.  

Sumbangan variabel 

kecerdasan emosi terhadap stress 

kerja adalah 0,281. Hal ini berarti 

bahwa sumbangan efektif 

kecerdasan emosi terhadap stres 

kerja adalah 28,1 % dan 71,9 % 

disebabkan faktor lain yang tidak 

diikut sertakan dalam penelitian ini.  

Faktor-faktor tersebut dapat berupa 
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kondisi dan situasi pekerjaan, 

pekerjaanya , status pekerjaan dan 

karir yang tidak jelas, hubungan 

interpersonal, Soewondo (dalam 

Suhendi H, 2010). 

Nilai rata-rata empirik dari 

skor kecerdasan emosi subjek 

penelitian adalah 116,07 dengan 

rerata hipotetik sebesar 92,5. Hal ini 

menunjukkan bahwa subjek 

penelitian memiliki tingkat 

kecerdasan emosi yang tinggi. 

Sementara itu, berdasarkan data 

penelitian nilai rata-rata empirik 

dari skor variabel tergantung, stres 

kerja adalah 102,53 dengan rerata 

hipotetik (RH) sebesar 120. Hal ini 

menunjukkan bahwa subjek 

penelitian ini memiliki tingkat stres 

kerja yang rendah. Kondisi rendah 

ini dapat diartikan bahwa karyawan 

Perum Perhutani meskipun 

mengalami stres kerja, namun 

kondisi tersebut tidak sampai 

mengganggu atau menghambat 

aktivitas kerjanya. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data 

dan pembahasan dari penelitian, 

maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa : 

1. Ada hubungan negatif yang 

sangat signifikan antara 

kecerdasan emosi dengan stres  

kerja pada karyawan dengan 

nilai r sebesar -0,531 dengan p = 

0,000 atau p < 0,01. Artinya 

semakin tinggi kecerdasan 

emosi seorang karyawan maka 

akan semakin rendah tingkat 

stres kerja yang dialami 

karyawan tersebut.  

2. Kecerdasan emosi pada karyawan 

Perum Perhutani Salatiga 
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tergolong tinggi. Hal ini 

ditunjukkan oleh rerata empirik 

(RE) sebesar 116,07 dengan rerata 

hipotetik (RH) sebesar 92,5. 

Sedangkan stres kerja pada 

karyawan tergolong rendah. Hal 

ini ditunjukkan oleh rerata 

empirik (RE) sebesar 102,53 

dengan rerata hipotetik (RH) 

sebesar 120.  

3. Peranan atau sumbangan efektif 

sebesar 0,281 sehingga 

kecerdasan emosi berpengaruh 

terhadap stres kerja sebesar 

28,1%, maka masih terdapat 

71,9% pengaruh dari variabel lain 

yang tidak diteliti. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

kesimpulan di atas, ada beberapa 

saran yang dapat peneliti berikan, 

antara lain: 

1. Bagi perusahaan 

Sesuai dengan hasil penelitian 

diketahui kecerdasana emosi 

subjek penelitian tergolong 

tinggi. Dalam meningkatkan 

maupun mempertahankan  

kecerdasan emosi karyawan,  

para pemimpin harus bisa 

membangun motivasi dalam diri 

karyawan sehingga para 

karyawan mampu bekerja dengan 

baik, jika karyawan sedang 

mengalami masalah, pemimpin 

harus menunjukkan empati dan 

kasih sayang, dan mencoba untuk 

menemukan solusi layak yang 

dapat mengatasi masalah nya, 

pemimpin harus mampu untuk 

mendengarkan pandangan yang 

berbeda satu sama lain dan 

kemudian mencoba untuk 

menghapus perbedaan itu. 

Sedangkan untuk 
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mempertahankan stres kerja yang 

sudah tergolong rendah dapat 

dilakukan dengan cara 

menciptakan lingkungan kerja 

yang nyaman dan tenang bagi 

karyawan, hargai pendapat yang 

diutaran karyawan, ciptakan 

hubungan kerja yang baik dengan 

rekan kerja maupun karyawan, 

mengadakan kegiatan olahraga 

bersama. 

2. Bagi karyawan Perum Perhutani 

Salatiga 

Untuk mempertahankan 

maupun mengoptimalkan 

kecerdasan emosi dan stres kerja 

dapat dilakukan dengan cara 

menciptakan suasana yang penuh 

persahabatan dan kekeluargaan di 

lingkuungan kerja, mau 

bekerjasama dan tolong 

menolong dengan rekan kerja 

maupun atasan dalam mengatasi 

permasalahan kerja, memberikan 

saran dan partisipasi aktif, selain 

itu karyawan diharapkan selalu 

dapat menyesuaikan diri terhadap 

pekerjaan maupun dengan rekan 

kerja, serta melakukan gaya 

hidup sehat misalnya tidak 

merokok ataupun minum 

alkohol. 

3. Bagi Ilmuwan Psikologi 

Diharapkan dapat menjadi 

sumbangan informasi dan wacana 

pemikiran tentang hubungan 

antara kecerdasan emosi dengan 

stres  kerja karyawan.  

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penulis menyarankan untuk 

dapat lebih mengembangkan  

ruang lingkup yang lebih luas, 

misalnya memperluas populasi, 

memperbanyak sampel, atau 

menambah variabel lain agar 

hasil yang di dapat lebih 
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bervariasi serta memperhatikan 

faktor-faktor lain yang turut 

mempengaruhi stres kerja. 
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