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PENGARUH STRES KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN
PT. NESIA PAN PACIFIC CLOTHING DI WONOGIRI

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adakah pengaruh stres kerja yang terdiri
dari tuntutan tugas, tuntutan peran, dan tuntutan antarindividu terhadap kinerja
karyawan pada PT Nesia Pan Pacific Clothing di Wonogiri. Populasi pada
penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Nesia Pan Pacific Clothing di Wonogiri
berjumlah 4500 orang karyawan, sedangkan sampel yang digunakan adalah 98
orang karyawan. Teknik yang digunakan adalah proportionate stratified random
sampling. Berdasarkan hasil penelitian diketahui tuntutan tugas berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Nesia Pan Pacific Clothing di
Wonogiri. Tuntutan peran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja
karyawan PT Nesia Pan Pacific Clothing di Wonogiri. Tuntutan antarindividu
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Nesia Pan Pacific
Clothing di Wonogiri. Berdasarkan hasil beta diketahui bahwa tuntutan tugas
berpengaruh negatif paling dominan terhadap kinerja karyawan dibandingkan
variabel tuntutan peran dan tuntutan antarindividu.

Kata Kunci: Stres Kerja, Tuntutan Tugas, Tuntutan Peran, Tuntutan Antarindividu,
dan Kinerja.

Abstract

This study aims to analyze whether the influence of work stress consisting of task
demands, role demands, and interpersonal demands on employee performance at
PT Nesia Pan Pacific Clothing in Wonogiri. The population in this study were all
employees of PT Nesia Pan Pacific Clothing in Wonogiri totaling 4500 employees,
while the sample used was 98 employees. The technique used is proportionate
stratified random sampling. Based on the results of the study note that task demands
have a negative and significant effect on the performance of PT Nesia Pan Pacific
Clothing employees in Wonogiri. The role demands have a negative and significant
effect on the performance of the employees of PT Nesia Pan Pacific Clothing in
Wonogiri. Interpersonal demands have a negative and significant effect on the
performance of PT Nesia Pan Pacific Clothing employees in Wonogiri. Based on
beta results it is known that task demands have the most dominant negative effect
on employee performance compared to variable role demands and demands
between individuals.

Keywords: Job Stress, Task Demands, Role Demands, Interpersonal Demands, and
Performance.
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1. PENDAHULUAN

Pada era modern ini perusahaan berlomba-lomba untuk mencapai tujuan dan

mendapatkan keuntungan yang optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut tidak luput

dari peran sumber daya manusia dalam perusahaan tersebut. Sumber daya manusia

adalah faktor penggerak untuk menjalankan sebuah perusahaan, tanpa adanya

sumber daya manusia unsur-unsur manajemen lain yang berupa mesin, material,

uang, metode dan pemasaran tidak dapat berfungsi sebagai semestinya. Dalam

pencapaian tujuan perusahaan Manajemen Sumber Daya Manusia harus bisa

mengelola karyawan yang dimiliki dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan

efisiensi dan efektivitas perusahaan, karena kunci tercapainya tujuan perusahaan

adalah adanya sumber daya manusia yang terampil dan profesional serta memiliki

motivasi yang kuat dan siap untuk menghadapi perubahan. Semakin baik sumber

daya manusia dikelola maka akan semakin banyak juga dampak positif yang

diciptakan untuk perusahaan di masa mendatang. Masalah yang berkaitan dengan

sumber daya manusia menjadi masalah serius yang harus dihadapi oleh manajemen

karena sumber daya manusia adalah unsur terpenting dalam perusahaan. Salah satu

masalah sumber daya manusia adalah stres kerja.

Stres kerja sangat mempengaruhi karyawan dalam menyelesaikan

pekerjaannya, ketika kondisi psikis dan fisik tidak stabil, karyawan tidak bisa fokus

terhadap pekerjaannya sehingga menyebabkan turunnya kinerja karyawan.

Menurut Zaini & Prasetya (2015) dengan meminimalisasikan dampak negatif dari

adanya stres kerja di lingkungan kerja dapat membantu meningkatkan kinerja

karyawan. Pada tingkat stres yang rendah dan tidak ada stresor sama sekali,

karyawan akan bekerja sebaik dan semaksimal mungkin untuk mencapai prestasi

kerja yang tinggi. Stres dibutuhkan untuk meningkatkan motivasi seseorang untuk

meningkatkan kinerja. Akan tetapi ketika stres mengalami peningkatan sampai

tingkat yang tinggi, hal ini menyebabkan penurunan kinerja karyawan.

Sejalan dengan kondisi tersebut, PT. Nesia Pan Pacific Clothing yang

beralamat di Dusun Ketonggo, Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten

Wonogiri merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang tekstil. Sama

seperti perusahaan lain, PT Nesia Pan Pacific Clothing juga menghadapi masalah
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pada tenaga kerja diataranya adalah permasalahan stres kerja pada karyawan. Stres

kerja yang dialami karyawan dikhawatirkan dapat berakibat buruk sehingga

menyebabkan penurunan kinerja karyawan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk

mengukur pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Nesia Pan

Pacific Clothing di Wonogiri. Dari latar belakang diatas penulis akan melakukan

penelitian dengan judul “Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pt.

Nesia Pan Pacific Clothing Di Wonogiri”.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif

merupakan metode penelitian yang berdasar pada filsafat positivisme yang

digunakan dalam penelitian populasi dan sampel tertentu, Penentuan anggota

sampel dilakukan secara acak yaitu dengan memilih secara acak responden pada

tiap departemen sehingga diperoleh sampel sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi  Responden

3.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1  Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Jumlah Persentase

Laki-Laki 17 17%

Perempuan 81 83%

Jumlah 98 100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa responden yang berjenis

kelamin perempuan lebih besar dibandingkan dengan responden yang berjenis

kelamin laki-laki, dapat dilihat dari total 98 responden sebanyak 83% atau sejumlah

81 responden adalah perempuan dan 17% responden atau sejumlah 17 responden

adalah laki-laki.
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3.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia Jumlah Responden Persentase

<20 tahun 23 24%

21-25 tahun 49 50%

26-30 tahun 14 14%

>30 tahun 12 12%

Jumlah 98 100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa responden terbanyak usia antara 21-25

tahun yaitu sebesar 50% atau sejumlah 49 responden, berikutnya responden berusia

dibawah 20 tahun yaitu sebesar 24% atau sejumlah 23 responden, kemudian

responden usia antara 26-30 tahun yaitu sebesar 14% atau sejumlah 14 responden,

dan yang terakhir responden usia diatas 30 tahun yaitu sebesar 12% atau sejumlah

12 responden.

3.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Bidang Pekerjaan

Tabel 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Bidang Pekerjaan

Bidang Pekerjaan Jumlah Responden Persentase

Staf Office 5 5%

Sampel 5 5%

Cutting 9 9%

Sewing 22 23%

Finishing 13 13%

Quality Control 14 14%

Packing 14 14%

Warehouse 13 13%

Mekanik 3 4%

Jumlah 98 100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2020
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Berdasrkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa responden terbanyak adalah

bagian sewing yaitu sebesar 23% atau sejumlah 22 responden, kemudian bagian

quality control dan bagian packing masing-masing sebesar 14% atau sejumlah 14

responden, berikutnya bagian finishing dan bagian warehouse masing-masing

sebesar 13% atau sejumlah 13 responden, diikuti bagian cutting sebesar 9% atau

sejumlah 9 responden, bagian staf office dan bagian sampel masing-masing sebesar

5% atau sejumlah 5 responden, dan bagian mekanik sebesar 4% atau sejumlah 3

responden.

3.2 Hasil Uji Instrumen Penelitian

3.2.1 Hasil Uji Validitas

Semakin tinggi validitas suatu instrument, maka instrument tersebut

semakin valid atau sahih, hasil pengujian kuesioner dinyatakan valid

apabila nilai lebih besar dari nilai dan sebaliknya apabila nilai

kurang dari nilai maka dinyatakan tidak valid. Dalam

penelitian ini terdiri dari variabel tuntutan tugas, tuntutan peran, tuntutan

antarindividu dan kinerja karyawan yang akan dijelaskan pada tabel

berikut:

Tabel 4 Hasil Pengujian Variabel Tuntutan Tugas

No

Item

r hitung r tabel Keterangan

TT1 0,661 0,196 Valid

TT2 0,764 0,196 Valid

TT3 0,827 0,196 Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Dari tabel diatas uji validitas variabel tuntutan tugas dapat diketahui bahwa

dari 3 butir pertanyaan yang diuji semua hasilnya dinyatakan valid, dikarenakan

nila lebih besar dari 0,196.
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Tabel 5 Hasil Pengujian Variabel Tuntutan Peran

No Item r hitung r tabel Keterangan

TP1 0,807 0,196 Valid

TP2 0,699 0,196 Valid

TP3 0,774 0,196 Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Dari tabel diatas uji validitas variabel tuntutan peran dapat diketahui bahwa

dari 3 butir pertanyaan yang diuji semua hasilnya dinyatakan valid, dikarenakan

nila lebih besar dari 0,196.

Tabel 6 Hasil Pengujian Variabel Tuntutan Antarindividu

No

Item

r hitung r tabel Keterangan

TA1 0,821 0,196 Valid

TA2 0,876 0,196 Valid

TA3 0,816 0,196 Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Dari tabel diatas uji validitas variabel tuntutan antarindividu dapat

diketahui bahwa dari 3 butir pertanyaan yang diuji semua hasilnya dinyatakan valid,

dikarenakan nila lebih besar dari 0,196.

Tabel 7 Hasil Pengujian Variabel Kinerja Karyawan

No

Item

r hitung r tabel Keterangan

KK1 0,683 0,196 Valid

KK2 0,724 0,196 Valid

KK3 0,695 0,196 Valid

KK4 0,608 0,196 Valid

KK5 0,593 0,196 Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2020
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Dari tabel diatas uji validitas variabel kinerja karyawan dapat diketahui

bahwa dari 5 butir pertanyaan yang diuji semua hasilnya dinyatakan valid,

dikarenakan nila lebih besar dari 0,196.

3.2.2 Hasil Uji Reliabilitas

Table 8 Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel Cronbach’s

Alpha

Ketentuan Keterangan

Tuntutan Tugas (X1) 0,625 0,60 Reliabel

Tuntutan Peran (X2) 0,628 0,60 Reliabel

Tuntutan AntarIndividu (X3) 0,782 0,60 Reliabel

Kinerja Karyawan (Y) 0,647 0,60 Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa variabel yang digunakan yaitu

variabel tuntutan tugas, tuntutan peran, tuntutan antarindividu dan kinerja karyawan

memiliki nilai cronbach’s alpha lebih besar dari 0,60 maka dapat dikatakan bahwa

semua instrument penelitian adalah reliabel atau konsisten.

3.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

Uji ini menggunakan metode One Sample Kolmogorow-Smirnov Test

dengan ketentuan apabila asymp-sing lebih besar dari 0,05 maka data

tersebut berdistribusi normal.

Tabel 9 Hasil Pengujian Normalitas

Asymp. Sig. (2-

tailed)

Kolmogorov-

Smirnov

Keterangan

0,453 0,858 Data berdistribusi normal

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Dari tabel 9 dapat dinyatakan bahwa dengan menggunakan metode

kolmogorow-smirnov yang menggunakan nilai residual terlihat nilai

asymp.sig 0,453 lebih besar dari pada 0,05 maka dapat dinyatakan data

penelitian terdistribusi secara normal.
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b. Hasil Uji Multikolinearitas

Metode dalam penelitian ini yaitu dengan melihat nilai Variance Inflation

Factor (VIF) dan Tolerance pada model regresi, apabila nilai VIF lebih kecil

dari 10 dan Tolerance lebih besar dari 0.10 maka dalam model regresi tidak

terjadi gejala multikolinearitas.

Tabel 10 Hasil Pengujian Multikolinearitas

Model Tolerance VIF Keterangan

Tuntutan Tugas 0,917 1,090 Tidak terjadi

multikolinearitas

Tuntutan Peran 0,838 1,193 Tidak terjadi

multikolinearitas

Tuntutan

Antarindividu

0,904 1,106 Tidak terjadi

multikolinearitas

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Terlihat tabel 10 dalam uji ini menggunakan dua metode, yang

pertama tolerance nilai dari setiap variabel yaitu tuntutan tugas dengan nilai

0,917; tuntutan peran dengan nilai 0,838; dan tuntutan antarindividu dengan

nilai 0,904. Sedangkan pada metode VIF yaitu tuntutan tugas dengan nilai

1,090; tututan peran dengan nilai 1,193; dan tuntutan antarindividu dengan

nilai 1,106. Dari kedua metode tersebut hasilnya nilai tolerance <1 dan nilai

VIF < 10 maka dapat dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat menggunakan

uji glejser, dengan ketentutan jika nilai signifikansi > 0,05 maka dapat

dikatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dan jika nilai

signifikansi < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa terjadi gejala

heteroskedastisitas.
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Tabel 11 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Variabel Taraf

signifikansi

sig Keterangan

Tuntutan Tugas 0,05 0,454 Bebas

Heteroskedastisitas

Tuntutan peran 0,05 0,081 Bebas

Heteroskedastisitas

Tuntutan

Antarindividu

0,05 0,291 Bebas

Heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan hasil tabel 11 menunjukkan bahwa analisis uji

heteroskedastisitas dengan metode glejser. Dari semua variabel tersebut

memiliki nilai signifkansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat

disimpulkan model regresi memiliki kesamaan varian dari residual atau

tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.2.1 Hasil Analisis Variabel

a. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh

variabel-variabel independen, yaitu tuntutan tugas, tuntutan peran, dan

tuntutan antarindividu terhadap kinerja karyawan. Dengan menggunakan

bantuan komputer program SPSS 21.0 koefisien regresi yang diperoleh dari

hasil pengolahan data adalah:

Tabel 12 Hasil Pengujian Regresi Berganda

Model Koefisien
β

T Sig.

(constant)
Tuntutan Tugas
Tuntutan Peran

Tuntutan Antarindividu

27,383
-0,292
-0,232
-0,227

-2,618
-2,038
-2,191

0,010
0,044
0,031

Sumber: Data Primer Diolah, 2020
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Dari tabel 12 dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

Y= 27,383 – 0,292X1 – 0,232X2 – 0,227X3 + e

Dari persamaan diatas maka dapat diinterprestasikan sebagai berikut:

a = konstanta, nilai konstanta positif sebesar 27,383 hal ini

menunjukan bahwa apabila tuntutan tugas, tuntutan peran, dan tuntutan

antarindividu konstan 0, maka kinerja akan naik sebesar 27,383.

b1 = -0,292 besar nilai konstanta regresi variabel tuntutan tugas

adalah -0,292 dengan parameter negatif. Hal ini berarti semakin tinggi

tingkat tuntutan tugas, maka tingkat kinerja karyawan akan semakin

mengalami penurunan. Artinya apabila tuntutan tugas mengalami kenaikan

1 satuan maka kinerja karyawan akan mengalami penurunan sebesar 0,292.

b2 = -0,232 besar nilai konstanta regresi variabel tuntutan peran

adalah -0,232 dengan parameter negatif. Hal ini berarti semakin tinggi

tingkat tuntutan peran, maka tingkat kinerja karyawan akan semakin

mengalami penurunan. Artinya apabila tuntutan peran mengalami kenaikan

1 satuan maka kinerja karyawan akan mengalami penurunan sebesar 0,232.

b3 = -0,227 besar nilai konstanta regresi variabel tuntutan

antarindividu adalah -0,227 dengan parameter negatif. Hal ini berarti

semakin tinggi tingkat tuntutan antarindividu, maka tingkat kinerja

karyawan akan semakin mengalami penurunan. Artinya apabila tuntutan

antarindividu mengalami kenaikan 1 satuan maka kinerja karyawan akan

mengalami penurunan sebesar 0,227.

Nilai Koefisien regresi tuntutan antarindividu sebesar -0,227 nilai

ini merupakan nilai yang terbesar dibandingkan dengan variabel lain. Hal

ini berarti tuntutan tugas mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap

kinerja karyawan.

b. Hasil Uji R2 (Koefisien Determinasi)

Tabel 13 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R2)

R R2 Keterangan

0,463 0,215 Persentase pengaruh 21,5%

Sumber: Data Primer Diolah, 2020
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Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (R2)

sebesar 0,215, hal ini berarti bahwa variabel independen dalam model

(tuntutan tugas, tuntutan peran, dan tuntutan antarindividu) menjelaskan

variasi kinerja karyawan di PT. Nesia Pan Pacific Clothing sebesar

21,5% dan sisanya 78,5% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain di luar

model.

c. Hasil Uji t (Signifikan Parameter Individual)

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel-variabel tuntutan

tugas, tuntutan peran, dan tuntutan antarindividu, maka akan dibahas

sebagai berikut:

Tabel  14 Hasil Pengujian Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Model thitung ttabel Sig.

(Constant) 16,000 0,000

Tuntutan tugas -2,618 1,985 0,010

Tuntutan peran -2,038 1,985 0,044

Tuntutan

antarindividu

-2,191 1,985 0,031

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan hasil analisis data dari tabel 14 diperoleh bahwa

variabel tuntutan tugas, tuntutan peran, dan tuntutan antarindividu

berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan (angka koefisien dengan

signifikansi kurang dari 0,05)

1. Nilai thitung variabel tuntutan tugas sebesar -2,618 lebih besar dari ttabel

1,988 dan nilai signifikansi 0,010 < α = 0,05. Hal ini berarti tuntutan

tugas berpengaruh negatif dan siginifikan terhadap kinerja karyawan.

2. Nilai thitung variabel tuntutan peran sebesar -2,038 lebih besar dari ttabel

1,988 dan nilai signifikansi 0,044 < α = 0,05. Hal ini berarti tuntutan

peran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.

3. Nilai thitung variabel tuntutan antarindividu sebesar -2,191 lebih besar

dari ttabel 1,988 dan nilai signifikansi 0,031 < α = 0,05. Hal ini berarti
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tuntutan antarindividu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

kinerja karyawan.

d. Hasil Uji F (Signifikansi Simultan)

Tabel 15 Hasil Pengujian Signifikansi Simultan (Uji F)

Fhitung Ftabel Sig. Keterangan

8,569 2,70 0,000 Ada pengaruh secara simultan

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai Fhitung sebesar 8,569

sedangkan Ftabel pada taraf signifikansi 5% adalah 2,70 ternyata Fhitung lebih

besar dari Ftabel maka Ho atau hipotesis nol ditolak sehingga diambil

kesimpulan variabel tuntutan tugas, tuntutan peran, dan tuntutan

antarindividu mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama

terhadap kinerja karyawan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Hasil dari penelitian dengan judul “Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja

Karyawan PT Nesia Pan Pacific Clothing di Wonogiri”. Berdasarkan analisi yang

telah diuraikan pada bab IV, dapat diambil kesimpulan bahwa:

a. Tuntutan tugas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan

PT Nesia Pan Pacific Clothing di Wonogiri.

b. Tuntutan peran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan

PT Nesia Pan Pacific Clothing di Wonogiri.

c. Tuntutan antarindividu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja

karyawan PT Nesia Pan Pacific Clothing di Wonogiri.

d. Berdasarkan hasil beta diketahui bahwa tuntutan antarindividu berpengaruh

negatif paling dominan terhadap kinerja karyawan dibandingkan variable

tuntutan peran dan tuntutan antarindividu.

4.2 Saran
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Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya

peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberi manfaat pada

pihak-pihak yang terkait atas penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat peneliti

sampaikan adalah sebagai berikut:

a. Pimpinan PT Nesia Pan Pacific Clothing di Wonogiri sebaiknya meningkatkan

kenyamanan ditempat kerja seperti memperbaiki sirkulasi udara seperti

penambahan fentilasi udara, memperluas tempat kerja agar sesuai karyawan

lebih nyaman dalam bekerja, dan memberikan kebebasan pada karyawan untuk

melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaanya dalam mencapai targetnya.

b. Pimpinan PT Nesia Pan Pacific Clothing di Wonogiri sebaiknya memberikan

beban kerja yang sesuai dengan waktu yang diberikan, memberikan kepastian

dan kejelasan mengenai pekerjaan dan tanggung jawab yang harus dilakukan

agar tidak terjadi ambiguitas peran.

c. Pimpinan PT Nesia Pan Pacific Clothing di Wonogiri sebaiknya

memperhatikan adanya konflik kerja antar sesame karyawan agar tidak

mengganggu kinerja karyawan dalam mencapai target perusahaan.

d. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel yang diteliti agar

hasilnya lebih variasi dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
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