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ABSTRAKSI 

 

HUBUNGAN ANTARA STRES KERJA DENGAN KINERJA 

KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI PT. SAMKYUNG JAYA GARMENT 

DI KABUPATEN SEMARANG 

Heri Setyanto 

Mohammad Amir 

Herisetyanto586@yahoo.co.id 

Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

Kinerja karyawan adalah hasil kerja seseorang dimana seseorang memiliki 

tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk mencapai 

persyaratan-persyaratan pekerjaan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Faktor 

mempengaruhi kinerja antara lain stress kerja, fisik, dan kesehatan, keadaan alam, 

iklim,pengetahuan dan ketrampilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara stres kerja dengan kinerja karyawan, tingkat kinerja karyawan, 

tingkat stres kerja, peran stress kerja terhadap kinerja karyawan. Hipotesis yang 

diajukan adalah ada hubungan negatif antara stress kerja dengan kinerja 

karyawan.  

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Samkyung Jaya 

Garment Di Kabupaten Semarang. Sampel penelitian berjumlah 100 orang. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan non random dengan 

teknik  quota. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah skala stress kerja 

dan data dokumentasi kinerja karyawan. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah korelasi product moment. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar 

-0,632, p = 0,000 (p < 0,01). Hasil menunjukkan bahwa ada hubungan negatif 

yang sangat signifikan antara stres kerja dengan kinerja karyawan. Peranan atau 

sumbangan efektif stres kerja dengan kinerja karyawan 39,9% ditunjukkan oleh 

koefisien determinan (r
2
) sebesar 0,399 atau pengaruh stres kerja dengan kinerja 

karyawan memiliki 39,9%, hal ini masih terdapat 60,1% faktor-faktor lain yang 

mempengaruhinya. Kategorisasi stres kerja PT. Samkyung Jaya Garment Di 

Kabupaten Semarang tergolong sedang yang ditunjukkkan dari rerata empirik 

(RE) sebesar 66,48 dan rerata hopotetik (RH) sebesar 67,5 dan kategorisasi 

kinerja karyawan PT. Samkyung Jaya Garment Di Kabupaten Semarang tergolong 

cukup yang ditunjukkan dari rerata empirik (RE) sebesar 69,72.  

Kata kunci : Stres Kerja. Kinerja Karyawan 
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PENDAHULUAN 

Perusahaan merupakan suatu 

organisasi yang mempunyai suatu 

tujuan yakni memperoleh 

keuntungan perusahaan berdasarkan 

hasil yang di peroleh. Pada sebagian 

besar organisasi kinerja para 

karyawan merupakan faktor utama 

yang menentukan keberhasilan 

organisasional. Kinerja yang tinggi 

dari setiap pegawai merupakan hal 

yang sangat di inginkan oleh semua 

perusahaan. Pegawai yang  memiliki 

kinerja tinggi, maka hasil kinerja 

pada karyawan perusahaan secara 

keseluruhan akan  meningkat dan 

organisasi dapat bertahan dalam 

persaingan bisnisnya.  

Kinerja karyawan yang tinggi 

akan memberikan harapan dalam 

pencapaian suatu tujuan bagi 

perusahaan, dan karyawan yang 

mempunyai kinerja tinggi akan 

memberikan hasil yang maksimal, 

dimana karyawan dituntut untuk 

mampu menyelesaikan tanggung 

jawab yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan tersebut. Oleh karena itu 

untuk mencapai tujuan tersebut 

dibutuhkan kinerja perusahaan yang 

baik. Definisi kinerja  yang 

dikemukakan oleh Robbins (2008) 

adalah perbandingan hasil yang 

dicapai dengan peran dan serta 

tenaga kerja persatuan waktu. 

Sementara menurut Mangkunegara 

(2005) bahwa kinerja pegawai adalah 

hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. Maka dapat 

dikatakan juga bahwa kinerja adalah 
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suatu hasil kerja seseorang 

berdasarkan standar kinerja yang 

telah ditentukan oleh perusahaan 

tersebut.  

Siagian (2002) menyatakan 

bahwa kinerja karyawan dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu: 

kompensasi, lingkungan kerja, 

budaya organisasi, kepemimpinan 

dan motivasi kerja, disiplin kerja, 

kepuasan kerja, komunikasi dan 

faktor– faktor lainnya. Menurut 

Kartono (2005) faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan 

adalah yang menyangkut masalah 

perhatian dari atasan, keinginan 

untuk berprestasi aktif dalam 

pencapaian tujuan perusahan serta 

bekerja dengan satu tim yang 

kompak. Selanjutnya, manullang 

(2000) bahwa berpendapat bahwa 

faktor yang mempengaruhi kinerja 

adalah keadaan fisik kerja seperti 

fisik kerja, ketajaman penglihatan 

berkaitan dengan tugas yang di 

hadapi yang menjadikan stress kerja. 

Menurut Handoko (2008) 

stres kerja adalah suatu kondisi 

ketegangan yang mempengaruhi 

emosi, proses berfikir dan kondisi 

seseorang dalam bekerja. Jika 

karyawan yang mengalami stress 

kerja yang terlalu besar dapat 

mengganggu kemampuan seseorang 

karyawan tersebut untuk menghadapi 

lingkungannya dan pekerjaan yang 

akan dilakukannya. Luthans (2006) 

mendefinisikan stres adalah interaksi 

individu dengan lingkungan, tetapi 

kemudian mereka memperinci 

defenisi sebagai berikut; respon 

adaptif yang dihubungkan oleh 

perbedaan individu dan atau proses 

psikologi yang merupakan 

konsekuwensi tindakan, situasi, atau 

kejadian eksternal (lingkungan) yang 
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menenpatkan tuntutan psikologis dan 

atau fisik yang berlebihan pada 

seseorang. 

Menurut Hasibuan (2002), 

faktor-faktor penyebab stres 

karyawan antara lain, beban kerja 

yang sulit dan berlebihan, tekanan 

dan sikap pimpinan yang kurang adil 

dan wajar, waktu dan peralatan kerja 

yang kurang memadai, konflik antara 

pribadi dengan pimpinan atau 

kelompok kerja, balas jasa yang 

terlalu rendah, serta masalah-

masalah keluarga. 

 Robbins (1996) 

mengidentifikasikan tiga perangkat 

faktor penyebab stres yaitu, 

lingkungan, organisasional dan 

individual yang bertindak sebagai 

sumber potensial dari stres. Ketiga 

faktor tersebut mengarah ke stres 

yang 13 aktual bergantung pada 

perbedaan individual. Bila stres 

dialami oleh seorang individu, 

gejalanya dapat muncul sebagai 

keluaran atau hasil fisiologis, 

psikologis dan perilaku 

Higgins ( dalam Umar, 1998) 

berpendapat bahwa hubungan 

langsung antara stress kerja dengan 

kinerja disajikan dalam model stress 

kerja (hubungan U terbalik) pola u 

terbalik tersebut menunjukkan 

tingkat stress kerja (rendah-tinggi) 

dan kinerja (tinggi-rendah). Hal ini 

juga di dukung penelitian Adi (2000) 

yang menyatakan stress kerja yang 

tinggi dapat berakibat negatif 

terhadap kinerja. 

Looker (2005) bila tidak ada 

stres, tantangan kerja juga tidak ada 

dan kinerja cenderung menurun. 

Rangsangan yang terlalu kecil, 

tuntutan dan tantangan yang 

terlampau sedikit dapat menyebakan 

kebosanan, frustasi, dan perasaan 



1 4 

bahwa kita tidak sedang 

menggunakan kemampuan – 

kemampuan kita secara penuh, 

Selanjutnya bila stres manjadi terlalu 

besar, kinerja akan mulai menurun 

karena stres mengganggu 

pelaksanaan pekerjaan. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui: (1) Hubungan antara 

stress kerja dengan kinerja 

karyawan; (2) Peran stress kerja 

dengan kinerja karyawan; (3) 

Tingkat stress kerja pada subjek 

penelitian; (4) Tingkat kinerja 

karyawan pada subjek penelitian. 

Hipotesis yang diajukan yaitu : Ada 

hubungan negatif antara stres kerja  

dengan kinerja karyawan PT. Sam 

Kyung Jaya Garments Di Kabupaten 

Semarang ”. Artinya semakin tinggi 

tingkat stress kerja maka kinerja 

karyawan akan semakin rendah. 

Begitu pula sebaliknya semakin 

rendah tingkat stres kerja maka 

semakin tinggi pula kinerja 

karyawan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantatif deskriptif.  

Subjek penelitian yaitu penelitian 

yaitu sewing di gedung A operator 

mesin puller single needle yang 

berjumlah 100 orang. Metode 

pengumpulan data menggunakan 

teknik studi populasi  Alat 

pengumpulan data menggunakan 

skala stres kerja  dan data hasil 

produksi di gedung A operator mesin 

puller single needle . Analisis data 

menggunakan teknik korelasi 

product moment 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil 

perhitungan analisis korelasi product 
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moment diperoleh nilai koefisien (r) 

= -0,632; koefisien determinan atau 

sumbangan efektif (r
2
) = 0,399; taraf 

signifikansi atau probablity (p)= 

0,000 (p < 0,01). Hasil tersebut 

diinterpretasi ada hubungan negatif 

yang sangat signifikan antara stress 

kerja dengan kinerja karyawan.  Hal 

ini berarti Hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian yaitu: Ada 

hubungan negatif stres kerja dengan 

kinerja karyawan dapat diterima.  

Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian yang telah 

dikemukakan oleh  Menurut zafir 

(2005) stres yang timbul karena 

ketidakjelasan peran akhirnya 

mengarah kepada ketidakpuasan 

pekerjaan, kurang memiiiki 

kepercayaan diri, rasa tak berguna, 

rasa harga diri menurun, depresi, 

motivasi rendah untuk bekerja, 

peningkatan tekanan darah dan delak 

nadi, dan kecenderungan untuk 

meninggalkan pekerjaan.  

Semakin kuat stres Kerja 

pada karyawan, maka akan 

memberikan pengaruh yang negatif 

terhadap kinerja karyawan. 

Ditambahkan oleh Siagian (2002) 

menyatakan bahwa kinerja karyawan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu: kompensasi, lingkungan kerja, 

budaya organisasi, kepemimpinan 

dan motivasi kerja, disiplin kerja, 

kepuasan kerja, komunikasi. Seperti 

juga pendapat Tiffin dan Mc. 

Cornick dalam Gaffar (2012) ada dua 

yang dapat mempengaruhi faktor 

kinerja yaitu individu, meliputi 

sikap, karakteristik, sifat-sifat fisik, 

minat dan motivasi, pengalaman, 

umur, jenis kelamin, pendidikan, 

serta faktor individu lainnya, 

kemudian faktor Organisasi yaitu 

Faktor fisik dan pekerjaan, terdiri 
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dari metode kerja, kondisi dan desain 

perlengkapan kerja, penataan ruang 

dan lingkungan fisik (penyinaran, 

temperature, dan fentilasi) dan faktor 

sosial, meliputi : peraturan-peraturan 

organisasi, sifat organisasi, jenis 

latihan dan pengawasan, sistem upah 

dan lingkungan sosial. Hal yang 

sama pendapat dari Menurut Kartono 

(2005) faktor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan adalah yang 

menyangkut masalah perhatian dari 

atasan, keinginan untuk berprestasi 

aktif dalam pencapaian tujuan 

perusahan serta bekerja dengan satu 

tim yang kompak. Selanjutnya, 

manullang (2000) bahwa 

berpendapat bahwa faktor yang 

mempengaruhi kinerja adalah 

keadaan fisik kerja seperti fisik kerja, 

ketajaman penglihatan berkaitan 

dengan tugas yang di hadapi. 

Hasil analisis deskripsi 

menunjukkan dari  100 subjek 

penelitian terdapat 21 subjek (21%) 

memiliki stress kerja tinggi, 44 

subjek (44%) memiliki stress kerja 

sedang, 34 subjek (34%) memiliki 

stress kerja rendah, dan 1  subjek 

(1%) memiliki stress kerja sangat  

rendah.. Hasil ini dapat diartikan 

pada umumnya subjek tingkat stress 

kerja yang  sedang. Dengan beban 

kerja yang sulit dan berlebihan, 

tekanan dan sikap pimpinan yang 

kurang adil dan wajar, waktu dan 

peralatan kerja yang kurang 

memadai, konflik antara pribadi 

dengan pimpinan atau kelompok 

kerja, balas jasa yang terlalu rendah, 

serta masalah-masalah keluarga. 

Adapun Hasil analisis 

deskripsi menunjukkan dari 100 data 

dokumentasi terdapat 2 subjek (2%) 

memiliki kinerja amat baik, 51 
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subjek (51%) memiliki memiliki 

kinerja baik, 31 subjek (31%) 

memiliki memiliki kinerja cukup, 8  

subjek (8%) memiliki memiliki 

kinerja sedang dan 8 subjek (8%) 

memiliki memiliki kinerja 

kurang.Kondisi ini menunjukkan 

Mutu yang  meliputi kecermatan, 

ketuntasan dan dapat diterimanya 

kerja yang dijalankan. Kemudian 

produktivitas, efesiensi dari kerja 

yang dihasilkan dalam periode waktu 

tertentu.  Pengetahuan meliputi 

keterampilan dan informasi 

praktis/teknis yang digunakan pada 

jabatan dan Kehandalan, sejauhmana 

seorang karyawan dapat diandalkan 

menyangkut penyelesaian tugas dan 

tindak lanjut. Ketersediaan, aspek 

penilaianya adalah sejauh mana 

seorang karyawan tepat pada 

waktunya, meninjau periode istirahat 

yang ditetapkan dan catatan 

kehadiran keseluruhan. Ketidak 

tergantungan, aspek penilaianya 

adalah sejauh kerja dijalankan sedikit 

atau tanpa supervisi. 

Badan Nasional Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (1999) 

melaporkan bahwa antara 26% dan 

40% dari pekerja yang disurvei 

dalam Amerika Serikat menganggap 

pekerjaan mereka menjadi sangat 

menegangkan. Stres kerja 

menghasilkan konsekuensi negatif  

bagi pekerja, seperti biaya perawatan 

kesehatan yang tinggi (Goetzel et al., 

1998) dan meningkatkan risiko 

depresi dan kecemasan (Corpley( 

1999) .Stress saat ini menjadi negara 

yang lazim dalam sehari-hari 

kehidupan manusia terutama di 

kalangan karyawan yang berbeda 

pada berbagai tingkat pekerjaan. Di 

satu sisi stres adalah motivasi 

kekuatan dan di sisi lain itu adalah 
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penyebab depresi. Bahkan kurangnya 

stres adalah akhir kehidupan, karena 

tidak ada antusiasme terhadap 

pencapaian tujuan. Ketika seorang 

karyawan di tempat kerjatempat ada 

stres yang berbeda yang memiliki 

dampak langsung pada kinerja 

karyawan. 

Hersey dan Blanchard (dalam 

Rivai dan Basri, 2005) memaparkan 

bahwa kinerja pada dasarnya adalah 

suatu fungsi  dan kemampuan untuk 

menyelesaikan tugas atau pekerjaan. 

Setiap penelitian pasti memiliki 

kelemahan yaitu metode 

pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini hanya 

menggunakan angket dan data 

dokumentasi kinerja karyawan 

sehingga kurang mengungkap secara 

dalam gejala psikologis yang tidak 

nampak dalam diri karyawan dan 

subjek penelitian yang tidak bebas 

ditentukan penelitianya, oleh karena 

itu peneliti selanjutnya perlu 

melengkapi dengan teknik 

pengumpulan data yang lain, 

misalnya dengan teknik observasi, 

wawancara, psikotes maupun yang 

lain sehingga akan lebih 

mengungkap secara mendalam 

kondisi psikologis subjek penelitian.  

Hasil penelitian menunjukkan 

ada hubungan negatif yang sangat 

signifikan antara  stress kerja dengan 

dengan kinerja karyawan.  Hal ini 

berarti bahwa variabel stres kerja  

mencakup aspek-aspek yang ada di 

dalamnya dapat dijadikan sebagai 

prediktor untuk memprediksikan atau 

mengukur kinerja karyawan , namun 

generalisasi dari hasil-hasil 

penelitian ini terbatas pada populasi 

dimana penelitian dilakukan 

sehingga penerapan pada ruang 

lingkup yang lebih luas dengan 
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karakteristik yang berbeda kiranya 

perlu dilakukan penelitian lagi 

dengan menggunakan atau 

menambah variabel-variabel lain 

yang belum disertakan dalam 

penelitian ini ataupun dengan 

menambah dan memperluas ruang 

lingkup penelitian. 

SIMPULAN DAN SARAN  

Simpulan  

1. Hasil analisis korelasi  product 

moment ada hubungan negatif sangat 

signifikan antara stres kerja dengan 

Kinerja karyawan. Semakin tinggi 

tingkat stres kerja maka semakin 

rendah kinerja karyawan, dan 

sebaliknya  semakin stres kerja  

maka semakin tinggi kinerja 

karyawan. 

2.Berdasarkan hasil perhitungan 

kategorisasi diketahui stres kerja 

subjek penelitian tergolong rendah. 

3. Hasil kategori kinerja 

karyawan PT. Samkyung Jaya 

Garment tergolong cukup  

4. Sumbangan stres kerja 

terhadap kinerja karyawan  sebesar 

39,9 %, sehingga masih terdapat 

60,1% faktor lain yang 

mempengaruhi kinerja karyawan 

diluar variabel  stres kerja, misalnya 

gaji, masa kerja, kepemimpinan, 

kepribadian, minat. 
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