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PENGARUH STRES KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

YANG DIMODERASI OLEH LOCUS OF CONTROL 

(Studi Pada Karyawan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta) 

 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini menganalisis pengaruh negatif stres kerja terhadap kinerja karyawan, 

Menganalisis pengaruh positif locus of control (LOC) terhadap kinerja karyawan, Menganalisi 

pengaruh locus of control (LOC) memoderasi  stres kerja terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif, yang menggunakan teknik pengumpulan data melalui kuisioner 

dengan skala likert 1-5. Pengambilan sempel dalam penelitian ini menggunakan sampel berdasarkan 

purpove sampling. dengan populasi seluruh Perawat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta 

yang berjumlah 500 orang sedangkan sampel dalam penelitian ini berjumlah 63 Perawat Rumah 

Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Dengan menggunakan analisis moderated regresion. 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan hasil penelitian pertama pengaruh stres kerja yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Kedua terdapat pengaruh Locus of control yang signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Ketiga terdapat pengaruh Locus of control sebagai variabel pemoderasi 

stres kerja terhadap kinerja karyawan. Hal ini berarti model penelitian memiliki goodness of fit yang 

baik. Model ini layak digunakan untuk memprediksi kinerja karyawan. 

 

Kata Kunci : Stres Kerja, Locus of Control dan Kinerja Karyawan. 

 

Abstract 
The purpose of this study is to analyze the negative influence of work stress on employee 

performance, Analyze the positive influence of locus of control (LOC) on employee performance, 

Analyze the influence of locus of control (LOC) moderate work stress on employee performance. 

This research is a quantitative research, which uses data collection techniques through 

questionnaires with 1-5 likert scale. Sampling in this study uses a sample based on purposive 

sampling. with a population of all Nurses of PKU Muhammadiyah Surakarta Hospital totaling 500 

people while the sample in this study amounted to 63 Nurses of PKU Muhammadiyah Surakarta 

Hospital. By using moderated regression analysis. Based on the results of this study shows the 

results of the first study the effect of significant work stress on employee performance. Secondly 

there is a significant influence of Locus of control on employee performance. Third, there is the 

effect of Locus of control as a moderating variable on work stress on employee performance. This 

means that the research model has good goodness of fit. This model is suitable to be used to predict 

employee performance. 

Keywords: work Stress, Locus of Control and Employee Performance. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Kinerja merupakan daya ukur karyawan dalam menjalankan tugas yang telah ditargetkan untuk 

diselesaikan. Upaya untuk melakukan penilaian kinerja menjadi penting dengan diketahuinya  

pengukuran kinerja yang baik. Kinerja diukur berdasarkan kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, 

efektifitas, kemandirian dan komitmennya (Bernadin dalam Ayudiati, 2010). Menurut Dessler 

(2005) kinerja merupakan prestasi kerja yakni perbandingan antara kerja nyata dan standar kerja 

yang ditetapkan. Karena organisasi merupakan lembaga yang digerakkan oleh manusia maka 

kesesuaian perilaku karyawan dengan standar kerja akan menghasilkan kinerja yang diharapkan. 
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Untuk mendapatkan kinerja yang baik dari seseorang karyawan, sebuah organisasi harus 

memberikan sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam menyelesaikan pekerjaan. Salah satu 

cara yang digunakan untuk melihat perkembangan perusahaan adalah dengan cara melihat hasil 

penilaian kinerja. Sarana yang menjadi objek penilaian kinerja adalah kecakapan, kemampuan 

karyawan dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dievaluasi dengan menggunakan 

tolak ukur tertentu secara objektif dan dilakukan secara berkala. Dari hasil penilaian dapat dilihat 

kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh kinerja karyawan. 

Menurut Gibson (dalam Abdullah, dkk., : 2012) terdapat tiga faktor yang mempengaruhi 

kinerja yaitu faktor individu yang berasal dari dalam seseorang, faktor organisasi, dan faktor 

psikologis. Selain itu, menurut Wirawan (2009) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan 

adalah faktor internal organisasi, faktor lingkungan internal, dan faktor eksternal. Faktor internal 

organisasi, adalah faktor-faktor dari dalam diri pegawai yang merupakan faktor bawaan dari lahir 

dan faktor yang diperoleh ketika mereka berkembang. Faktor bawaan, misalnya bakat, sifat pribadi, 

serta keadaan fisik dan kejiwaan. Sementara itu faktor-faktor yang diperoleh misalnya pengetahuan, 

keterampilan, pengalaman kerja dan motivasi kerja. Jadi dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi 

faktor-faktor internal tersebut, maka semakin tinggi juga kinerja pegawai, sebaliknya semakin 

rendah faktor-faktor tersebut, semakin rendah pula kinerjanya sedangkan pada faktor-faktor 

lingkungan internal organisasi, didalam melaksanakan tugasnya, pegawai memerlukan dukungan 

organisasi tempat mereka bekerja. Dukungan tersebut sangat mempengaruhi tinggi rendahnya 

kinerja pegawai. Faktor terakhir yang mempengaruhi kinerja adalah faktor lingkungan eksternal 

organisasi. Kondisi lingkungan eksternal organisasi yang dimaksud adalah keadaan, kejadian, atau 

situasi yang terjadi dilingkungan eksternal organisasi yang mempengaruhi kinerja karyawan. 

Stres kerja merupakan istilah umum yang menunjukkan pada tekanan dan masalah yang 

dialami oleh setiap orang dalam kehidupan kerjanya. Konsep stres mengandung dua makna yaitu 

positif dan negatif. Jika orang dapat mengatur atau mengelola stres dengan baik maka secara 

psikologis akan menumbuhkan semangat dan motivasi untuk bekerja. Sebaliknya jika stress terlalu 

berlebihan akan menyebabkan terganggunya kesehatan baik secara fisik maupun nonfisik. Stres 

kerja yang berlebihan akan menimbulkan karyawan akan meninggalkan pekerjaannya. Stres dan 

tekanan kerja dapat mengalami pasang surut dan berubah–ubah. stres merupakan proses adaptasi 

sementara terhadap tekanan lingkungan sehingga bersifat fluktuatif dan tidak menetap, serta tidak 

disertai perubahan sikap dan perilaku. Bahaya stres diakibatkan karena kondisi kelelahan fisik, 

emosional dan mental yang disebabkan oleh adanya keterlibatan dalam waktu yang lama dengan 

situasi yang menuntut secara emosional. Proses berlangsung secara bertahap, akumulatif, dan lama 

kelamaan menjadi semakin memburuk. 
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Stres kerja dapat dapat disebabkan oleh kondisi didalam perusahaan maupun luar 

perusahaan seperti konflik antar individu atau kelompok, beban kerja berlebihan, frustasi, 

masalah-masalah fisik, masalah dalam hubungan perkawinan, perubahan yang terjadi didaerah 

tempat tinggal, masalah pribadi dan lain sebagainya. Stres kerja dapat mempengaruhi kinerja 

seorang karyawan. 

Locus of control (LOC) menggambarkan tingkat keyakinan seseorang tentang sejauh mana 

mereka dapat mengendalikan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan yang 

dialaminya (Rotter, 1966). Seseorang yang meyakini keberhasilan atau kegagalan yang 

dialaminya berada dalam kontrolnya disebut memiliki locus of control internal, sedangkan yang 

di luar kontrolnya disebut memiliki locus of control eksternal (Lefcourt, 1982). 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Erdawati menemukan adanya pengaruh 

positif terhadap kinerja pegawai. Dengan adanya locus of control (LOC) maka peningkatan 

kinerja pegawai akan terjadi. Hal tersebut membuktikan bahwa locus of control (LOC) 

merupakan penggerak untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam menjalankan tugas yang 

dibebankan oleh organisasinya. Locus of control (LOC) yang dilakukan dengan baik akan 

membuat pegawai semangat bekerja tanpa adanya perasaan tertekan atau stres dalam bekerja 

Kinerja karyawan, stres kerja, dan Locus of control (LOC) memiliki hubungan yang 

berkaitan satu dengan yang lain. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Chen 

dan Silverthorne (2008) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara Locus of contro 

(LOC), stres kerja, kinerja karyawan dan kepuasan kerja. Tujuan dari penelitian ini untuk 

menemukan hubungan antara Locus of control (LOC) dengan perilaku yang berhubungan dengan 

pekerjaan seperti stres kerja dan kinerja karyawan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa 

terdapat hubungan antara Locus of control (LOC), stres kerja, dan kinerja karyawan. Penelitian 

ini menjelaskan bahwa pengaruh positif antara stres kerja dengan kinerja karyawan akan lebih 

besar pada individu yang tergolong memiliki internal Locus of control (LOC) daripada individu 

yang tergolong memiliki external Locus of control (LOC). Hal ini menjelaskan bahwa Locus of 

control (LOC) berperan sebagai variabel pemoderasi hubungan antara stres kerja dan kinerja 

karyawan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah 

mengenai pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan yang dimoderasi oleh locus of control 

sebagai berikut: 1) Apakah stres kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan? 2) 

Apakah locus of control berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan? 3) Apakah locus of 

control memoderasi pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan? 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 1) 

Menganalisis pengaruh negatif stress kerja terhadap kinerja karyawan ? 2) Menganalisis 
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pengaruh positif locus of control (LOC) terhadap kinerja karyawan? 3) Menganalisi pengaruh 

locus of control (LOC) memoderasi  stres kerja terhadap kinerja karyawan? 

 

2. METODE  

2.1 Populasi 

Populasi adalah gabungan dari seluruh subjek maupun objek yang memiliki karakteristik 

tertentu yang dapat dijadikan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi 

populasi adalah seluruh Perawat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta yang 

berjumlah 500 orang. 

Sample adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (sugiyono, 2010). Adapun pengambilan sampel ini menggunakan non probability 

sampling dengan metode purposive sampling. Purposive sampling yaitu teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009). Dengan teknik tersebut setiap 

responden dalam penelitian ini dipilih melalui screening question yaitu dengan mentukan 

kriteria responden yang merupakan perawat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. 

Dengan demikian sampel dalam penelitian ini adalah 63 Perawat Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Surakarta. Kriteria responden sebagai berikut: 

1. Perawat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta 

2. Perawat sudah menikah atau berkeluarga. 

 

2.2 Definisi Operasional Variabel 

Variabel  Definisi  Indikator  Skala  

Stres kerja Stres merupakan suatu 

keadaan atau kondisi 

yang mempengaruhi 

emosi, proses berfikir 

dan kondisi seseorang. 

1. Beban karir. 

2. Konflik peran. 

3. Pengembangan 

karir. 

4. Hubungan dalam 

pekerjaan. 

Likert 

1-5 

Locus Of 

Control 

Locus of control 

didefinisikan keyakinan 

seseorang terhadap 

kemampuannya untuk 

mengendalikan diri. 

1. Suka bekerja keras. 

2. Mempunyai 

inisiatif yang 

tinggi. 

3. Selalu berusaha 

untuk menemukan 

pemecahan 

masalah. 

4. Selalu berfikir 

seefektif mungkin. 

5. Selalu mempunyai 

Likert 

1-5 
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persepsi bahwa 

usaha harus 

dilakukan jika 

ingin berhasil. 

Kinerja 

Karyawan 

 Kinerja adalah hasil 

kerja baik secara 

kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh 

seorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan 

kepadanya.  

1. Kualitas kerja. 

2. Kuantitas kerja. 

3. Ketepatan waktu 

penyelesaian 

pekerjaan. 

4. Keterampilan dan 

tingkat 

pengetahuan 

karyawan. 

Likert 

1-5 

Sumber: handoko, T. Hani ( 2011 ), Robbins, P. Stephen (2003), Mangkunegara, 2005. 

3. HASIL PENELITIAN 

3.1 Hasil analisis  regresi linear berganda 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh stres kerja, locus of control, terhadap 

kinerja karyawan. Hasil tersebut disajikan secara ringkas pada tabel berikut ini: 

Tabel 1. 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda  

Variabel B thitung Sig 

(Constant) 113,723 2,549 0,013 

Stres kerja -3,023 -2,474 0,016 

Locus of control -1,908 -1,534 0,130 

S_LOC 0,075 2,204 0,031 

R   = 0,717  Fhitung = 20,830 

Rsquare  = 0,514  Sig. = 0,000 

Adjusted Rsquare = 0,490 

Sumber : Data primer diolah, 2018 

Y = 113,723 - 3,023X1 - 1,908X2 + 0,075X3  

Konstanta () = 113,723, dengan parameter positif menunjukkan persepsi kinerja adalah 

positif, jika variabel stres kerja dan locus of control adalah konstan. 

Koefisien b1 = -3,023 besarnya pengaruh stres kerja dengan parameter negatif pada 

koefisien b1 menunjukkan jika stres kerja semakin kuat maka kinerja 

karyawan semakin menurun atau sebaliknya , jika stres kerja yang semakin 

menurun, maka kinerja karyawan  akan meningkat. 
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Koefisien b2 = -1,908 besarnya pengaruh locus of control dengan parameter negatif pada 

koefisien b2 menunjukkan jika Locus of Control semakin meningkat maka 

kinerja karyawan semakin menurun atau sebaliknya, jika Locus of control 

yang semakin menurun, maka kinerja karyawan akan meningkat. 

Koefisien b3 = 0,075 besarnya b3 locus of control sebagai pemoderasi hubungan stres 

kerja terhadap kinerja karyawan, jika locus of control tinggi maka pengaruh 

stres kerja terhadap  kinerja karyawan semakin kuat. 

3.2 Uji t 

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui hasil uji t seperti tampak pada tabel berikut: 

Tabel 2. 

Hasil uji t 

Variabel thitung ttabel Sig. Keterangan 

Stres kerja 

Locus of control 

S_LOC 

-2,474 

-1,534 

2,204 

-2,000 

-2,000 

2,000 

0,016 

0,130 

0,031 

Ho ditolak 

Ho diterima 

Ho ditolak 

         Sumber: Data diolah, 2018 

Dari hasil tabel 2 tersebut dapat diketahui hasil uji t untuk stres kerja berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan yang dimoderasi locus of control. Adapun perhitungannya adalah 

sebagai berikut: 

a. Uji pengaruh variabel stres kerja terhadap kinerja karyawan adalah sebagai berikut : 

Variabel stres kerja diketahui nilai thitung (-2,474) lebih besar daripada ttabel (-

2,000) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,016 <  = 0,05. Oleh karena itu, Ho 

ditolak, artinya stres kerja mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

b. Uji pengaruh variabel locus of control terhadap kinerja karyawan adalah sebagai berikut: 

Variabel locus of control diketahui nilai thitung (-1,534) lebih kecil daripada ttabel (-

2,000) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,130 < = 0,05. Oleh karena itu, Ho 

ditolak, artinya locus of control tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

c. Uji pengaruh variabel Locus of control sebagai variabel pemoderasi pengaruh stres kerja 

terhadap kinerja karyawan adalah sebagai berikut: 

Variabel locus of control terhadap kinerja karyawan diketahui nilai thitung (-1,534) 

lebih besar daripada ttabel (2,000) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,130 >  = 

0,05, artinya Locus of control tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
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Interaksi variabel locus of control dengan stres kerja adalah signifikan diketahui 

nilai thitung (2,204) lebih besar daripada ttabel (2,000) atau dapat dilihat dari nilai 

signifikansi 0,031 < = 0,05. Oleh karena itu, Ho ditolak, artinya Locus of control 

terbukti memoderasi pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Locus of control 

terbukti memoderasi pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan. 

3.3 Uji F 

Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi memiliki goodness of fit 

yang baik. Hasil uji pada tabel IV.12 menunjukkan hasil Fhitung> Ftabel (20,830 > 3,15), maka 

Ho ditolak, Berarti variabel stres kerja, locus of control dan locus of control sebagai 

pemoderasi secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan. Hal ini berarti model 

penelitian memiliki goodness of fit yang baik. Model layak digunakan untuk memprediksi 

kinerja karyawan. 

3.4 Nilai Koefisien Determinasi (R
2
) 

Hasil perhitungan untuk nilai R
2
 diperoleh dalam analisis regresi berganda diperoleh angka 

koefisien determinasi dengan adjusted-R
2
 sebesar 0,490. Hal ini berarti bahwa 49,0% variasi 

variabel kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh variabel stres kerja, locus of control sebagai 

variabel pemoderasi sedangkan sisanya yaitu 51,0% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar 

model yang diteliti.  

 

3.5 Pembahasan  

3.5.1 Variabel stres kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan.  

Variabel stres kerja mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Hasil ini membuktikan bahwa semakin tinggi stres kerja yang dialami oleh karyawan 

maka kinerja karyawan akan semakin turun. Karena stres kerja mempunyai potensi untuk 

mendorong atau mengganggu pelaksanaan kerja, tergantung seberapa besar tingkat stres yang 

ditimbulkan baik dan karyawan karyawan cenderung kehilangan kemampuan untuk 

mengendalikannya, menjadi tidak mampu untuk mengambil keputusan-keputusan dan 

perilakunya menjadi tidak teratur. 

Hasil penelitian ini berarti mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

tanjungsari (2014) serta Harisma dan Witjakso (2013) yang mengemukakan bahwa terdapat 

pengaruh negatif stres kerja terhadap kinerja karyawan. Adapun menurut Erdawati (2015), 

Wahyuni dan Ratnawati (2016) serta Rahardjo dan Dewi (2016) yang menyatakan bahwa stres 

kerja dapat berdampak postif maupun negatif terhadap kinerja, dimana stres yang terlalu tinggi 

atau terlalu rendah, dalam jangka waktu tertentu dapat menurunkan kinerja. 
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3.5.2 Variabel locus of control mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Variabel locus of control tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Hal ini karena tinggi rendahnya locus of control seseorang baik secara internal 

maupun eksternal tidak memberikan pengaruh atau dampak terhadap kinerja karyawan dan 

upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan antara lain, dapat memberikan motivasi dan 

perhatian yang lebih kepada karyawan akan prestasi kerja dari karyawan, imbalan yang diterima 

oleh karyawan tersebut, serta adanya pelatihan seusai dengan bidangnya sehingga dapat 

menimbulkan karyawan yang dapat bekerja dengan keras, memiliki inisiatif yang tinggi dan 

dapat berfikir seefektif mungkin serta berusaha menemukan pemecahan dalam penyelesaian 

masalah.  

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Subroto (2017), Hasibuan dan Musadieq 

(2017), Wuryaningsih dan Kuswati (2013) yang menyatakan bahwa locus of control mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja karyawan. 

3.5.3 Variabel Locus of control sebagai variabel pemoderasi pengaruh stres kerja terhadap 

kinerja karyawan. 

Variabel Locus of control sebagai variabel pemoderasi pengaruh stres kerja terhadap kinerja 

karyawan, terbukti dalam penelitian ini menunjukkan perubahan perilaku seperti perubahan 

kinerja yang dihasilkan karena para manajer dapat dipengaruhi oleh Locus of control yang 

semakin kuat, jika Locus of control berpengaruh dalam pengambilan keputusan maka kinerja 

karyawan semakin kuat. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Subroto (2017), Hasibuan dan Musadieq 

(2017) yang menyatakan bahwa Locus of control sebagai variabel pemoderasi pengaruh 

terhadap kinerja karyawan. 

 

4 PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat 

menyimpulkan hasil tersebut sebagai berikut: 

4.1. Ada pengaruh stres kerja yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Jadi hipotesis pertama 

yang menyatakan bahwa stres kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan terbukti 

kebenarannya. 

4.2. Ada pengaruh Locus of control yang signifikan terhadap kinerja karyawan, Jadi hipotesis 

kedua yang menyatakan bahwa locus of control mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

karyawan tidak terbukti kebenarannya. 
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4.3. Ada pengaruh Locus of control sebagai variabel pemoderasi stres kerja terhadap kinerja 

karyawan. Jadi hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Locus of control (LOC) dalam 

memoderasi stres kerja terhadap kinerja karyawan terbukti kebenarannya. 
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