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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan yang negatif dan
signifikan antara stres kerja dan kepuasan kerja. Penelitian ini dilakukan terhadap 99
orang karyawan bagian produksi PT. Kusumaputra Santosa, Solo. Pengumpulan data
dilakukan dengan menggunakan skala stres kerja (Job Related Tension Index) oleh
Khan et al (dalam Wijono, 2011) dan kepuasan kerja (The Job Discriptive Index) oleh
Brayfield & Rothe (dalam Wijono, 2011). Melalui hasil perhitungan uji korelasi
spearman’s rho antara stres kerja dengan kepuasan kerja menunjukkan nilai korelasi
sebesar r = -0,355 (p <0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang
negatif dan signifikan antara stres kerja dan kepuasan kerja karyawan PT.Kusumaputra
Santosa, Solo.
Kata kunci: Stres Kerja, Kepuasan Kerja, Karyawan Produksi.
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Abstract

This research is intended to know the existence of negative & significant
relationship between job stress & job satisfaction. This research was applied on 99
workers in the production department of

PT. Kusumaputra Santosa, Solo. Data

collection was done using both a job stress (Job Related Tension Index) collected by
Khan et al (in Wijono, 2011) and job satisfaction (The Job Discriptive Index) by
Brayfield & Rothe (in Wijono, 2011). Through the results of the calculation test
Spearman's Rho between job stress and job satisfaction is shows correlation value r = 0.355 (p <0.05) that it can be concluded that there is a negative & significant corelation
between job stress and job satisfaction of the workers of PT. Kusumaputra Santosa,
Solo.
Keywords: Job Stress, Job Satisfaction, Employee Production.
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PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara di ASEAN dengan tingkat
pertumbuhan ekonomi tertinggi. Ke depan Indonesia diprediksi akan menjadi
salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia,
bersama dengan China, Rusia, India dan Brazil. Pasca pemilu presiden baru
diperkirankan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 akan tumbuh
dikisaran 5%-7%. Hal ini didukung oleh kuatnya konsumsi, investasi serta
perkiraan perekonomian dunia yang lebih baik. Secara sektoral pertumbuhan
ekonomi masih akan di dorong oleh kinerja industri sektor pengolahan, sektor
perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor transportasi, industrialisasi
internet dan komunikasi (Badan Pusat Statistik, 2014). Presiden Joko Widodo
dalam keterangan persnya pada bulan Desember 2014 juga menegaskan
komitmennya untuk memperkuat sektor produktif melalui pembangunan
infrastruktur, pembenahan birokrasi dan mengoptimalkan kinerja APBN
(www.presidenri.go.id). Hal tersebut membuat perusahaan-perusahaan di
Indonesia berlomba untuk memperbaiki segala aspek mulai dari ketersediaan
modal, struktur organisasi, teknologi dan sumber daya manusia. Aspek-aspek
dalam perusahaan tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lain dan
kemudian membentuk suatu jaringan kinerja yang menjadi tulang punggung
dari perusahaan itu sendiri. Perusahaan diharapkan dapat mencapai optimalisasi
dalam pengembangan dan pemanfaatan aspek-aspek tersebut agar dapat
menghadapi persaingan dunia usaha yang dinamis (Sparingga, 2008).
Berhasil atau tidaknya perusahaan dalam mencapai tujuan yang sudah
ditetapkan sangat bergantung pada kemampuan sumber daya manusianya dalam
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menjalankan tugas yang diberikan (Handoko, 2001). Apabila kualitas individu
atau sumber daya manusia (SDM) dalam melakukan tugas tinggi, maka
sumbangsih yang diberikan tentu berdampak positif bagi organisasi.
Sebaliknya, jika kualitas individu tidak sesuai dengan yang diharapkan, tentu
saja akan berdampak negatif terhadap organisasi (Triyono, 2012). Kualitas
sumber daya manusia banyak ditentukan oleh sejauh mana sistem yang ada di
dalam organisasi atau perusahaan mampu menunjang dan memuaskan
keinginan baik dari pegawai maupun dari organisasi atau perusahaan. Oleh
karena itu, organisasi dan perusahaan dituntut untuk memberikan hak yang
merata terhadap setiap karyawan di dalamnya (Shobaruddin, 2003).
Dalam suatu kesempatan Munandar (2001) menjelaskan bahwa
organisasi merupakan suatu hubungan berpola antara individu yang terlibat
aktivitas saling bergantung untuk mencapai tujuan bersama, baik yang tujuan
pribadi atau tujuan kelompok. Hal serupa juga dijelaskan oleh Wisnu &
Nurhasinah (2005) bahwa organisasi itu sendiri adalah alat yang digunakan
oleh orang atau kelompok untuk memperoleh sebuah atau beberapa tujuan.
Jadi, jelaslah berdasar pemaparan tersebut bahwa organisasi dijalankan oleh
sekelompok individu guna mencapai suatu tujuan tertentu termasuk PT.
Kusumaputra Santosa.
PT. Kusumaputra Santosa (Textile) adalah anak perusahaan yang
bergerak di bidang produksi kain batik dengan bahan baku kapas mentah yang
telah berdiri sejak tahun 1985 di Karanganyar, Jawa Tengah, berbagai jenis
pekerjaan yang dibagi dalam beberapa departemen antara lain adalah
departemen Spinning, Roaving, Ringframe, Weaving, Printing, Finishing
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dimana tugas dari departemen berbeda – beda. PT. Kusumaputra Santosa
memiliki 500 karyawan, perusahaan ini beroperasi selama 24 jam sehari dalam
6 hari dalam satu minggu dan menggunakan sistem kerja shift, yaitu shift I
dimulai pada pukul 08.00 – 16.00 WIB, shift II dimulai pada pukul 16.00 –
23.00 WIB, shift III dimulai pukul 23.00 – 07.00 WIB.
Berdasarkan wawancara terhadap 6 orang narasumber yang merupakan
karyawan PT. Kusumaputra Santosa pada tanggal 27 Februari 2015 terungkap
beberapa fenomena terkait kepuasan kerja. Beberapa orang karyawan
memberikan keterangan bahwa gaji yang diberikan oleh perusahaan tidak
mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sementara itu, ada
karyawan yang menyatakan bahwa gaji yang diterima cukup memadai untuk
menghidupi keluarga meski sederhana. Gaji yang diberikan oleh perusahaan
memang sudah sesuai dengan UMR (Upah Minimum Regional) Kota Surakarta
dan perusahaan juga menyertakan para karyawan dalam program Jamsostek.
Dalam hal kondisi kerja beberapa karyawan merasa tidak nyaman bekerja di
perusahaan ini, hal ini disebabkan oleh suhu lingkungan kerja yang terlalu
tinggi berpengaruh dengan kelelahan tubuh dan produktivitas kerja. Sementara
itu, diidentifikasi ada karyawan yang merasa baik – baik saja dengan kondisi
lingkungan yang ada karena dari pihak perusahaan sudah mengantisipasi
kelelahan atau dehidrasi dengan minum yang cukup. Atas dasar hasil
wawancara ditemukan juga, adanya karyawan yang menyatakan bahwa sudah
bekerja dengan baik dan berprestasi, di sisi lain tidak mendapatkan kesempatan
untuk maju. Namun disisi lain ada beberapa karyawan yang menyatakan bahwa
mereka mendapatkan kesempatan untuk maju dalam bekerja contohnya
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karyawan ini dipercaya oleh atasan (mandor bagian produksi) menjadi ketua
regu kelompok dari 5 – 10 orang. Kemudian terungkap pula adanya fenomena
beban kerja yang tinggi, beberapa karyawan mengeluhkan beban kerja yang
tinggi yang mengakibatkan adanya tekanan kerja yang besar dari pihak
manajemen, peningkatan beban kerja ini tidak disertai dengan adanya reward.
Berdasarkan penjelasan pihak manajemen, dijelaskan bahwa beban kerja
memang meningkat karena adanya peningkatan produksi untuk memenuhi
permintaan pasar. Berdasarkan fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa
ada masalah dengan kepuasan kerja karyawan, oleh sebab itu kepuasan kerja
karyawan perlu diteliti.
Penjelasan fenomena tersebut sejalan dengan teori yang diungkapkan
oleh Herzberg et al (1959) yang menyatakan bahwa terdapat dua faktor yang
memengaruhi karyawan memiliki kepuasan atau ketidakpuasan dalam bekerja,
yaitu faktor hygiene dan motivators. Faktor hygiene merupakan daya dorong
yang menimbulkan ketidakpuasan dalam bekerja. Contoh dari faktor hygiene
adalah kebijakan perusahaan misalnya karyawan merasa tidak nyaman bekerja
karena terlalu ketat, gaji misalnya sudah sesuai dengan UMR atau gaji yang
diberikan belum sesuai dengan UMR, atasan misalnya peraturan yang diberikan
atasan terlalu longgar ataupun terlalu ketat, dan kondisi kerja misalnya fasilitas
lingkungan kerja kurang memadai. Sementara itu, faktor motivators merupakan
daya dorong menimbulkan rasa puas ketika bekerja. Contoh dari faktor
motivators adalah prestasi, kemajuan, tanggung jawab, penghargaan, dan
pengembangan diri.

5

Oleh karena itu, penting untuk meneliti kepuasan kerja di PT.
Kusumaputra Santosa. Kepuasan kerja penting karena apabila seseorang tidak
mencapai kepuasan kerja, maka tidak akan ada sinergi yang baik antara
perusahaan dan karyawan sehingga akan membawa perubahan perilaku
karyawan dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Hal itu juga dikatakan
oleh Nilvia (dalam Dhania & Wijono, 2011) bahwa kepuasan karyawan
merupakan salah satu aspek penting dan perlu diperhatikan dalam upaya
peningkatan kemampuan mereka dalam organisasi. Sementara itu, rendahnya
kepuasan kerja dapat menjadi indikator penting untuk ketidakproduktifan
perilaku karyawan dan dapat menghasilkan perilaku seperti bolos kerja, sesuai
penemuan Spector et al (dalam Wijono, 2011). Kepuasan kerja berguna untuk
membangun kualitas kerja yang baik, tempat kerja dan kerja itu sendiri. Jika
kepuasan kerja ini tercapai, maka terdapat sinergi yang baik antara pekerja dan
organisasi dimana individu bekerja, sehingga mendapatkan dampak positif.
Sebaliknya, apabila kepuasan kerja tidak tercapai karena beban kerja terlalu
berat (overload), maka akan berdampak negatif

bagi organisasi tempat

individu bekerja, (Kusumadewi et al, 2011).
Kepuasan kerja sendiri dijelaskan sebagai keadaan emosional yang
menyenangkan atau tidak menyenangkan berdasarkan sudut pandang karyawan
terhadap pekerjaannya (Ben-Ari et al, 2003). Dampak positif dari kepuasan
kerja yang tinggi adalah karyawan akan lebih berkomitmen dan kinerjanya
menjadi semakin meningkat. Dengan demikian akan meningkatkan performa
perusahaan dalam mencetak keuntungan, sehingga profit perusahaan akan
semakin meningkat (Pettijohn et al, 2000; Al-Ahmadi, 2009; Zhang & Zheng,
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2009). Sementara itu, jika kepuasan kerja rendah, maka akan berdampak pada
penurunan kinerja, turunnya prestasi kerja, naiknya tingkat turn-over, dan
turunnya profit perusahaan (Crossman et al, 2003). Dalam penelitian tentang
kepuasan kerja, berkisar 50% dari populasi penelitian yang dipublikasi
menggunakan alat ukur The Job Descriptive Index (JDI) dikembangkan oleh
oleh Brayfield & Rothe (1951) dan kemudian untuk mengukur variabel
kepuasan kerja (Ramayah et al, 2001). Sebagian besar penulis percaya dengan
pendapat Vroom (1964) yang menyatakan bahwa JDI merupakan alat ukur
yang paling cermat untuk mengukur kepuasan kerja karyawan. Pendapat ini
dikukuhkan berdasarkan tiga pokok alasan besar. Pokok pertama bahwa JDI
telah digunakan secara luas oleh organisasi pemerintahan dan bisnis (Hulin,
1968; Waters & Waters, 1969) sebagai alat ukur. Kedua adalah tingkat validitas
dari JDI sudah sangat tinggi, baik dari sumber penelitian aslinya (Hulin et al,
1969) ataupun dari sumber hasil penelitian lain yang menyatakan bahwa ada
hubungan yang negatif dan signifikan antara skala JDI dan alat ukur kepuasan
kerja lainnya (Dunham et al, 1977). Terakhir adalah skala JDI cenderung paling
stabil saat mengukur kepuasan kerja di beberapa kelompok kerja yang berbeda
(Smith et al, 1975).
Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa hal yang memengaruhi
kepuasan kerja, seperti komunikasi (Goris, 2007), penghargaan (Westover &
Taylor, 2010), tunjangan (Artz, 2010), dan stres kerja (Li et al, 2014). Stres
kerja akan menjadi fokus dalam penelitian ini karena beberapa karyawan yang
menjadi narasumber menjelaskan bahwa ada rasa tertekan saat bekerja,
sehingga terkadang mereka tidak dapat bekerja dengan baik. Hal ini sejalan
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dengan penjelasan dari Spector (1997) yang menerangkan bahwa salah satu ciri
individu mengalami stres adalah munculnya rasa tertekan secara psikis.
Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Handoko (2001) juga
menjelaskan bahwa ciri utama yang mengalami stres adalah timbulnya rasa
ketidaknyamanan akibat tekanan batin.
Para ahli mengatakan bahwa stres dapat timbul sebagai akibat tekanan
atau ketegangan yang bersumber dari ketidakselarasan antara seseorang dengan
lingkungannya (Landy, 1989; Aamodt, 1991). Seperti yang dikemukakan oleh
Handoko (2001) stres adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi
emosi, proses berpikir dan kondisi fisik seseorang. Menurut Ivancevich (2009)
stres kerja pada pegawai dapat berpengaruh positif maupun negatif, namun efek
negatif justru lebih sering terlihat. Efek negatif tersebut dapat berupa;
kebosanan, penurunan dalam motivasi, absen, apatis, insomnia, mudah
tersinggung, kesalahan dalam pekerjaan yang meningkat, tidak dapat
mengambil keputusan, menurunkan tingkat konsentrasi, daya ingat, dan
kesehatan fisik seseorang. Hasilnya stres yang terlalu besar dapat mengganggu
pelaksanaan tugas-tugasnya yang juga berarti mengganggu prestasi kerjanya.
Stres kerja erat kaitannya dengan naiknya tingkat turn over, burn out, dan
absensi (Spector, 1997).
Hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli terkait hubungan stres
kerja dan kepuasan kerja juga menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan
hasil. Penelitian yang dilakukan oleh Kosnin & Ahmad (1997) untuk melihat
hubungan antara stres kerja dan kepuasan kerja di kalangan guru-guru besar di
Malaysia menyatakan bahwa terdapat hubungan positifdan signifikan antara
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stres kerja dan kepuasan kerja. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian
Brewer & Landers (2003) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif
dan signifikan antara stres kerja dan kepuasan kerja di lingkungan guru-guru di
Amerika Serikat. Hasil penelitian yang berbedadi temukan oleh Ahmadi &
Alireza (2007) yang melakukan penelitian terhadap 89 pilot militer menunjukan
ada hubungan signifikan dan negatif antara stres kerja dan kepuasan kerja (–
0.23, P<0,05) oleh penelitian Ismail et al (2009) yang menemukan adanya
hubungan negatif dan signifikan antara stres kerja dan kepuasan kerja di
lingkungan kerja dosen di sebuah institut perguruan tinggi di Malaysia. Sejalan
dengan ini Wijono (2011) menemukan bahwa ada hubungan negatif dan
signifikan antara stres kerja dengan kepuasan kerja 96 dosen yang dipilih secara
acak di UKSW. Lalu hasil penelitian yang sama juga masih ditunjukan oleh
hasil penelitian yang dilakukan oleh Kayastha & Kayastha (2012) yang
memperlihatkan adanya hubungan negatif dan signifikan antara stres kerja dan
kepuasan kerja di kalangan guru di Nepal.
Namun hasil berbeda ditunjukkan oleh hasil penelitian Ahsan et al
(2009) yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara stres kerja dan
kepuasan kerja di lingkungan staff universitas di Malaysia. Hasil yang sama
juga ditunjukkan oleh penelitian Mansoor et al (2011) yang menunjukkan tidak
adanya hubungan postif dan signifikan antara stres kerja dan kepuasan kerja di
lingkungan pekerja sektor publik di Iran. Terakhir hasil penelitian yang serupa
juga dipaparkan oleh hasil penelitian dari Bemana et al (2013) yang
menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara stres kerja dan kepuasan
kerja di lingkungan pegawai perusahaan telekomunikasi di Pakistan.
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Berdasarkan uraian fenomena yang ada dan hasil-hasil penelitian di atas
yang masih terdapat pro dan kontra. Oleh sebab itu, penelitian ini masih layak
diteliti untuk membuktikan hubungan stres dan kepuasan kerja karyawan pada
bagian produksi di PT. Kusumaputra Santosa dengan berbagai perbedaan
mengenai tempat penelitian, perbedaan teori, perbedaan subjek, perbedaan alat
ukur variabel penelitian, dan perbedaan perusahaan. Penelitian sebelumnya
mayoritas berfokus pada tenaga pengajar dan swasta, serta di lakukan di
lingkungan dunia pendidikan dan bisnis jasa sehingga penelitian di lingkungan
pabrik manufkatur diharapkan akan memberikan variasi hasil yang berbeda dari
penelitian-penelitian sebelumnya. Maka penulis merasa tertarik untuk meneliti
hubungan antara stres kerja dan kepuasan kerja yang ada di PT. Kusumaputra
Santosa.
KEPUASAN KERJA
Pada suatu kesempatan, Wagner III & Hollenbeck (1995) mengatakan
bahwa kepuasan kerja adalah suatu perasaan menyenangkan merupakan hasil
dari persepsi individu dalam rangka menyelesaikan tugas atau memenuhi
kebutuhannya untuk memperoleh nilai-nilai kerja yang penting bagi
dirinya.Kemudian Spector (1997) menjelaskan bahwa kepuasan kerja adalah
derajat perbandingan antara harapan dan kenyataan di lingkungan kerja. Ketika
harapan sesuai dengan kenyataan, maka akan timbul perasaan puas pada
pekerjaan. Sebaliknya jika kenyataan tidak sesuai dengan harapan maka akan
timbul perasaan kecewa tehadap pekerjaan. Lebih lanjut menurut Hasibunan
(2003), kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan
mencintai pekerjaanya. Pada lain kesempatan Robbins (2003) mendefinisikan
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kepuasan kerja sebagai sikap umum individu pada pekerjaannya, jika
dibandingkan antara banyaknya ganjaran yang diterima pekerja dengan yang
seharusnya diterima.
Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan skala psikologi The Job
Descriptive Index (JDI) yang telah dikembangkan oleh Brayfield & Rothe
(1951) untuk mengukur variabel kepuasan kerja.
Sementara itu, Vroom 1964 menyatakan bahwa JDI merupakan alat
ukur yang paling cermat mengukur kepuasan kerja. Selanjutnya Hulin et al
(1969) telah melakukan penelitian dengan menggunakan alat ukur JDI, diikuti
oleh Wijono (2011) yang juga menggunakan JDI untuk mengukur kepuasan
kerja karyawan di perusahaan di Jawa Tengah. JDI merupakan alat ukur
kepuasan kerja yang paling populer dan yang paling banyak digunakan dalam
dunia penelitian manajemen sumber daya manusia dikarenakan tingkat
validitasnya yang tinggi dan telah teruji oleh berbagai macam penelitian selama
rentang waktu 46 tahun terakhir (Ramayah et al, 2001). Adapun alat ukur JDI
tersebut memuat 4 aspek yaitu upah/ gaji, pekerjaan itu sendiri, rekan kerja, dan
supervisi. Walaupun demikian JDI yang berisi 20 item pernyataan ini tidak
dibagi ke dalam 4 aspek yang dikemukakan tersebut, tetapi merupakan satu
kesatuan alat ukur kepuasan kerja.
STRES KERJA
Ada beberapa faktor yang memengaruhi kepuasan kerja, yaitu stres kerja
dan ketegangan psikologis. Hasil penelitian Asyidatur (dalam Dhania, 2009)
menemukan bahwa variasi perubahan yang terjadi para variabel kepuasan kerja
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dipengaruhi oleh stres kerja, ketegangan psikologis dan dukungan sosial.
Karyawan juga menyatakan bahwa tipe-tipe tingkah laku tersebut berkaitan
dengan kepuasan kerja di kalangan karyawan sektor formal. Kepuasan kerja
juga dikaitkan dengan pengaruh psikologis yang dirasakan jika stres kerja
muncul. Ini artinya jika stres kerja meningkat dan diikuti dengan perasaan
tegang maka kepuasan kerja akan menurun (Brief, Scheeles, & Sell, dalam
Wijono, 2011).
Kahn et al (1964) menjelaskan stres kerja diartikan sebagai suatu
keadaan negatif yang timbul dari perwujudan dari kekaburan peran, konflik
peran dan beban kerja yang berlebihan. Lebih lanjut stres kerja diartikan sebagai
suatu keadaan yang timbul dari perwujudan dari kekaburan peran, konflik peran
dan beban kerja yang berlebihan (Solay, 2004). Lalu Gill et al (2006) stres kerja
sebagai tanggapan patologis manusia terhadap tekanan psikologis dan sosial
yang terkait dengan pekerjaan.Kemudian Mangkunegara (2008) menjelaskan
bahwa stres kerja adalah perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam
menjalankan pekerjaan. Tekanan ini muncul dengan simptom-simptom, antara
lain emosi tidak stabil, perasaan tidak tenang, suka menyendiri, sulit tidur,
cemas, tegang, gugup, tekanan darah meningkat, dan gangguan pencernaan.
Jadi dapat disimpulkan dari pernyataan para ahli di atas bahwa stres kerja
adalah suatu kondisi tertekan akibat tekanan pekerjaan yang tinggi sehingga
muncul berbagai efek negatif. Pada penelitian ini penulis akan menggunakan
skala psikologi The Job Related Tension Index yang dikembangkan oleh Kahn et
al (1964). Skala JRTI ini telah secara luas digunakan dalam berbagai penelitian
untuk mengukur variabel stres kerja secara internasional karena tingkat
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validitasnya yang tinggi (Dominguez & Scherer, 1998; Bokti & Talib, 2009;
Wooten et al, 2010; Wijono, 2011). Alat ukur yang berupa skala psikologis ini
mempunyai 3 aspek yaitu konflik peran, beban peran, dan ketidakjelasan peran
sebagai dasar untuk mengukur stres kerja karena adanya tekanan dan
ketidakjelasan peran yang dialami oleh karyawan.
METODE
Partisipan
Teknik pengambilan sampel menggunakan metode Nonprobability
sampling

yaitu

teknik

pengambilan

sampel

yang

tidak

memberi

peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih
menjadi sampel sehingga teknik yang digunakan adalah purposive sampling.
Populasi dari penelitian ini adalah 500 orang karyawan PT. Kusumaputra
Santosa. Karena jumlah populasi penelitian yang besar maka ditarik sampel
penelitian menggunakan rumus Slovin dalam (Ghozali, 2013) dengan batas
kesalahan 10%, sehingga diperoleh sampel sejumlah 111 orang responden
disebarkan kepada para karyawan bagian produksi tersebut, tetap hanya
kembali 99 angket. Jadi hanya 99 orang saja yang digunakan untuk kepentingan
penelitian ini. Berikut adalah karakteristik dari subjek penelitian:
1.

Untuk populasinya adalah karyawan bagian produksi PT. Kusumaputra
Santosa.

2.

Untuk sampelnya adalah karyawan laki-laki dan perempuan yang
memiliki standar pendidikan SD – SMA / STM di PT. Kusumaputra
Santosa yang khususnya bekerja pada bagian produksi.
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Alat Ukur Penelitian
Alat ukur dalam penelitian ini disusun dalam bentuk angket (skala
psikologi), lalu kedua angket dari variabel stres kerja dan kepuasan kerja ini
disusun menggunakan skala likert. Alat ukur untuk variabel stres kerja terdiri
dari 15 item yang sudah penulis alih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia dari
skala Job Related Tension Index yang dikembangkan oleh Kahn et al (1964).
Sedangkan untuk alat ukur kepuasan kerja terdiri dari 20 item yang sudah
penulis alih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia dari skala kepuasan kerja
The Job Discriptive Index (JDI) yang dikembangkan oleh Brayfield dan Rothe
(1951).
Suatu instrumen ukur yang baik harus memenuhi persyaratan validitas
dan reliabilitas. Sifat reliabel dan valid diperlihatkan oleh tingginya reliabilitas
dan validitas hasil ukur suatu tes. Suatu instrumen ukur yang tidak reliabel atau
tidak valid akan memberikan informasi yang tidak akurat mengenai keadaan
subjek atau individu yang dikenai tes tersebut (Azwar, 2009).
Azwar (2008) menerangkan bahwa validitas berasal dari kata validity
yang mempunyai arti sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur
dalam melakukan fungsi ukurnya. Menurut Azwar (1999), suatu alat tes
dikatakan valid apabila memiliki koefisien korelasi

item total ≥ 0,25.

Pengujian validitas skala dihitung dengan menggunakan teknik korelasi
product moment.
Reliabilitas alat ukur menunjukkan pada pengertian sejauh mana suatu
pengukuran dapat dipercaya atau diandalkan. Reliabilitas dianggap memuaskan
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bila koefisien mencapai minimal rxx’= 0,90. Namun demikian suatu koefisien
yang tidak setinggi itupun masih dianggap cukup berarti dalam kasus tertentu,
terutama bila skala digunakan bersama dengan tes-tes lain dalam suatu
perangkat pengukuran. Di sisi lain Ghozali (2002) mengemukakan bahwa pada
umumnya tingkat reliabitilas tergolong tinggi apabila koefisien mencapai
minimal rxx’> 0,60.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji validitas dan Reliabilitas Alat Ukur

Alat ukur stres kerja dalam penelitian ini menggunakan skala Job
Related Tension Index yang dikembangkan oleh Kahn et al (1964) yang terdiri
dari 15 item. Uji diskriminasi item dilakukan sebanyak 1 putaran sampai semua
item memenuhi kriteria, yaitu nilai koefisiennya > 0,25 (Azwar, 2002).
Berdasarkan data dapat dilihat bahwa semua item tergolong valid. Daya
diskriminasi untuk nilai koefisien variabel stres kerja bergerak dari nilai 0,350
hingga 0,654. Lalu berdasarkan pengujian reliabilitas yang merupakan bagian
tak terpisahkan dengan pengujian validitas, memperlihatkan hasil bahwa
variabel stres kerja mempunyai nilai Alpha cronbach > 0,80 sehingga dapat
dikatakan bahwa variabel stres kerja dalam penelitian mempunyai reliabilitas
yang tinggi (Azwar, 2009).

Selanjutnya untuk alat ukur kepuasan kerja dalam penelitian ini

menggunakan skala kepuasan kerja The Job Discriptive Index (JDI) yang
dikembangkan oleh Brayfield dan Rothe (1951). Skala kepuasan kerja terdiri
dari 20 item. Uji diskriminasi item dilakukan sebanyak 2 putaran sampai semua
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item memenuhi kriteria, yaitu nilai koefisien > 0,25 (Azwar, 2002). Dari data
terdapat 5 item yang mempunyai nilai di bawah 0,25 sehingga tersisa 15 item
yang bisa digunakan. Daya diskriminasi untuk nilai koefisien variabel kepuasan
kerja bergerak dari nilai 0,335 hingga 0,669. Lalu berdasarkan pengujian
reliabilitas memperlihatkan hasil bahwa variabel kepuasan kerja memiliki nilai
Alpha cronbach > 0,80 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel kepuasan kerja
dalam penelitian mempunyai reliabilitas yang tinggi (Azwar, 2009).

Uji Asumsi
Sebelum melakukan uji hipotesis dengan menggunakan teknik korelasi
product momment, penulis terlebih dahulu melakukan uji asumsi yang terdiri
dari uji normalitas dan uji linearitas. Tujuan dilakukannya uji normalitas dan uji
linearitas adalah sebagai salah satu syarat dilakukannya uji korelasi product
momment. Melalui uji normalitas, akan diketahui apakah distribusi variabel
tersebut normal atau tidak. Uji asumsi dilakukan dengan menggunakan SPSS
versi 17.0.

1. Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji one sampleKolmogrov Smirnov. Berdasarkan uji normalitas terhadap angket stres kerja,
didapat nilai Kolmogrov Smirnov sebesar1,569 dan signifikansi pada p = 0,015
(p < 0,05) dannilai Kolmogrov Smirnov pada angket kepuasan kerja
sebesar1,084 dan signifikansi pada p = 0,191 (p > 0,05). Hal ini berarti angket
stres kerja berdistribusi tidak normal, sedangkan angket kepuasan kerja
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berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dan grafik uji normalitas dapat dilihat
pada lampiran.
2. Uji linearitas
Uji linearitas hubungan menggunakan Analisis Varian (Anova). Kaidah
uji yang digunakan adalah jika deviation from linearity (F) - nya berada pada
p > 0,05 maka hubungan dinyatakan linier (Santoso, 2000).
Berdasarkan hasil uji Linearitas diperoleh nilai f pada tabel anova sebesar
1,725 dengan probabilitas 0,036. Dapat disimpulkan bahwa data tidak linear
sebab probabilitas < 0,05.
Tabel. 4.2. Hasil Analisis Varian
ANOVA Table

Sum of
Squares

Kepuasan Kerja * Stres

Between Groups (Combined)

2575.383

Mean
df

Square

28

F

Sig.

91.978 2.424

.001

1 808.278 21.304

.000

Kerja
Linearity

Deviation from Linearity

808.278

1767.105

27

65.448 1.725

Within Groups

2655.789

70

37.940

Total

5231.172

98

Hasil Penelitian
Analisa Deskriptif
Stres Kerja
Berdasarkan angket stres kerja terdapat 15 item valid. Kemudian, dari
hasil analisa dari angket stres kerja di dapat skor tertinggi adalah 62 dan skor
terendah adalah 23. Kemudian akan dikategorikan menjadi 5, yaitu sangat

.036
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rendah stres kerjanya, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi stres kerjanya.
Berikut adalah rumus pengkategorian tinggi rendahnya atau interval stres kerja:
Interval 


jmlskortertinggi  jmlskorterendah
jmlkategori

75  15
 12
5

Tabel 4.3. Interval Stres Kerja
Skor
15 ≤ X ≤ 27
27 < X ≤ 39
39 < X ≤ 51
51 < X ≤ 63
63 < X ≤ 75

Kriteria
Sangat rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat tinggi
Jumlah
X = stres kerja

F
41
37
12
6
3
99

%
41,41%
37,38%
12,12%
6,06%
3,03%
100%

Min

Max

Mean

23

62

34,01

SD =7.979

Dari tabel di atas, diketahui bahwa mayoritas pegawai (41 orang) tingkat
stres kerjanya berada pada kategori sangat rendah dan hanya ada 3 orang
pegawai yang tingkat stres kerjanya sangat tinggi. Selengkapnya dapat dilihat
pada tabel di atas.

Kepuasan Kerja
Angket kepuasan kerja terdiri dari 15 item yang valid. Berdasarkan hasil
analisa dari angket kepuasan kerja di dapat skor tertinggi adalah 62 dan skor
terendah adalah 25.Kemudian akan dikategorikan menjadi 5, yaitu sangat rendah
kepuasan kerjanya, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi kepuasan kerjanya.
Berikut adalah rumus pengkategorian tinggi rendahnya atau interval kepuasan
kerja:
Interval 

jmlskortertinggi  jmlskorterendah
jmlkategori
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75  15
 12
5

Tabel 4.4: Interval Kepuasan Kerja
Skor
15 ≤ X ≤ 27
27 < X ≤ 39
39 < X ≤ 51
51 < X ≤ 63
63 < X ≤ 75

Kriteria
Sangat rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat tinggi
Jumlah
X = kepuasan kerja

F
3
14
28
42
12
99

%
3,03%
14,14%
28,29%
42,42%
12,12%
100%

Min

Max

Mean

31

69

48,212

SD = 5,595

Dari tabel di atas diketahui bahwa hanya ada 3 orang yang tingkat
kepuasan kerjanya sangat rendah. Sedangkan pegawai yang memiliki tingkat
kepuasan sangat tinggi ada 12 orang. Lalu mayoritas pegawai memiliki tingkat
kepuasan kerja yang berada pada kategori tinggi, yaitu sebanyak 42 orang.
Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di atas.

Uji Analisis Korelasi

Dari hasi uji normalitas dan uji linearitas data, didapat hasil bahwa ada
data berdistribusi normal dan ada data yang tidak berdistribusi normal, namun
data tidak linear. Jadi dapat disimpulkan bahwa uji korelasi yang dilakukan
adalah

menggunakan

uji

korelasi

Spearman’s

Rho.Berdasarkan

pada

perhitungan uji korelasi spearman’s rho dari output SPSS terlihat bahwa nilai r
= -0,355 (p <0,05). Melihat hasil perhitungan tersebut Hi diterima dan H0
ditolak. Ini berarti disimpulkan bahwa ada hubungan yang negatif dan signifikan
antara stres kerja dengan kepuasan kerja karyawan bagian produksi di PT.
Kusumaputra Santosa. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada
lampiran.
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Tabel 4.5: Tabel Hasil Korelasi Spearman’s Rho
Correlations
Stres Kerja
Spearman's rho

Stres Kerja

Correlation Coefficient

1.000

Sig. (1-tailed)
N
Kepuasan Kerja

Correlation Coefficient
Sig. (1-tailed)
N

Kepuasan Kerja
-.355

**

.

.000

99

99

**

1.000

.000

.

99

99

-.355

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Pembahasan
Dengan menggunakan teknik korelasi spearman’s rho yang dianalisa melalui
SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 17.0 windows yang merupakan
program khusus pengolahan data statistik untuk ilmu sosial, diperoleh r = -0,355 (p
<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang negatif dan signifikan antara
stres kerja dengan kepuasan kerja karyawan bagian produksi di PT. Kusumaputra
Santosa. Dengan kata lain, semakin rendah stres kerja karyawan, maka akan semakin
tinggi kepuasan kerja mereka dan sebaliknya, semakin tinggi stres kerja maka akan
semakin rendah kepuasan kerja karyawan.
Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan hasil penelitian tersebut yaitu,
pertama, sebagian besar karyawan menganggap bahwa ada tekanan dalam kerja yang
mereka hadapi bersifat moderat, namun karyawan produksi tidak menganggap tekanan
kerja tersebut sebagai suatu masalah sehingga stres kerja mereka tergolong sangat
rendah (41,41%) dan pada situasi ini membuat mereka mengalami tingkat kepuasan
kerja yang tinggi (42,42%). Kedua, sebagian besar karyawan bagian produksi sudah
terbiasa menghadapi tekanan sehingga stres dianggap sebagai sesuatu yang wajar,
sehingga kepuasan kerja mereka tinggi. Hal ini dibuktikan berdasarkan data interval
stres kerja yang menunjukkan bahwa terdapat total 78,79% orang karyawan yang
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memiliki tingkat kategori stres kerja rendah dan sangat rendah. Lebih lanjut data
interval varibel kepuasan kerja juga menunjukkan bahwa mayoritas karyawan memiliki
tingkat kepuasan kerja pada kategori tinggi dan sangat tinggi, sebesar 54,54%.
Adanya temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian-penelitian sebelumnya
yang menyatakan bahwa stres kerja berhubungan negatif dengan kepuasan kerja seperti
penelitian yang telah dikemukakan oleh Kosnin & Ahmad (1997), Brewer & Landers
(2003), Ahmadi & Alireza (2007). Ismail et al (2009), Wijono (2011), Kayastha dan
Kayastha(2012) dan Li et al (2014). Temuan ini juga membuktikan bahwa dari tahun
1997 sampai penelitian ini dilakukan pada tahun 2015, stres kerja masih berhubungan
negatif dengan kepuasan kerja karyawan. Selain itu, perbedaan negara di mana
penelitian ini berlangsung juga tidak merubah hasil penelitian yang sudah ada.
Meskipun dengan latar belakang negara dan budaya yang berbeda, tetap dapat
dibuktikan bahwa stres kerja berhubungan secara negatif dan signifikan dengan
kepuasan kerja.
Nilai sumbangan efektif dari hubungan di atas adalah 12,60%. Sedangkan
sisanya sebanyak 87,40% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti
dalam penelitian ini.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisa data penelitian, maka diperoleh kesimpulan
sebagai berikut : adanya hasil hubungan negatif dan signifikan antara stres kerja
dan kepuasan kerja karyawan di PT. Kusumaputra Santosa. Semakin tinggi stres
kerja maka semakin rendah kepuasan kerja demikian pula sebaliknya.
Saran
Berdasarkan hasil penelitian di atas maka peneliti mengajukan saran bagi
beberapa pihak sebagai berikut:
1. Bagi Karyawan PT. Kusumaputra Santosa
a. Menggunakan kesempatan untuk menghadapai stres pada tingkat
moderat melalui kompetisi kerja dalam pencapaian target produksi.
Ketika mereka berhasil akan mendapatkan reward tetapi sebaliknya
jika mereka gagal akan medapatkan punishment secara adil sesuai
dengan aturan yang disepakati bersama sehingga mereka mengalami
kepuasan dalam bekerja.
b. Melakukan latihan pernafasan selama 5 sampai dengan 10 menit /
rileksasi agar dapat bekerja lebih produktif dalam mencapai target
produksi untuk mencapai kepuasan kerja.
c. Menggunakan kesempatan mengikuti “social gethering” yang
didukung oleh organisasi agar tercipta suasana yang lebih harmonis
dan mengurangi tingkat stres yang tinggi ke arah yang lebih moderat
sehingga dapat mencapai kepuasan kerja yang tinggi.
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2. Bagi PT. Kusumaputra Santosa
a. Memberi kesempatan kepada setiap karyawan untuk menghadapi
stres pada tingkat moderat dengan cara mengikuti kompetisi kerja
dalam pencapaian target produksi dengan sistem reward &
punishment.
b. Kemudian dapat memberikan kesempatan kepada setiap karyawan,
khususnya bagian produksi untuk menetralisir stres kerja dengan cara
melakukan latihan pernafasan /rileksasi sebelum mereka beraktivitas.
c. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk membuat program
sosial gathering “satu tahun dua kali” dalam rangka menciptakan
hubungan interaksi yang lebih intens antara pihak perusahaan &
karyawan & keluarga untuk menetralisir tekanan kerja agar mereka
dapat mencapai kepuasan kerja.
3. Bagi penelitian selanjutnya untuk meningkatkan kualitas peneliti lebih
lanjut, khususnya yang berhubungan dengan stres kerja dan kepuasan kerja.
Peneliti mendatang diharapkan dapat membuat penelitian yang lebih luas,
misalnya saja dengan menambah variabel bebas lain yang dapat memberikan
sumbangan pada kepuasan kerja.
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