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ABSTRAK 

 

 

PENGARUH STRES KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA DENGAN 

KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI TERHADAP 

TURNOVER INTENTION  PADA KARYAWAN PT.PANCA EKA BINA 

PLYWOOD INDUSTRY PEKANBARU 

 

ANUGRAH SETIAWAN 

NIM. 11571103061 

 

 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Panca Eka Bina Plywood Industri Pekanbaru 

dengan tujuan untuk mengetahui apakah stres kerja, lingkungan kerja,yang di 

mediasi oleh kepuasan kerja memiliki pengaruh terhadap turnover intention pada 

PT. Panca Eka Bina Plywood Industri Pekanbaru. Data di peroleh dengan 

membagikan kuisioner dengan 95 responden. Analisis data menggunakan analisis 

regresi mediasi dengan metode product of coefficient(.H1) penelitian ini 

menunjukkan R Square dari persamaan stres kerja terhadap kepuasan kerja 

adalah 0,055 atau sebesar 5,5% .(H2) dan nilai R Square pada persamaan stres 

kerja dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi adalah 0,278 atau sebesar 

27,8%  dan hasil uji Z persamaan stres kerja terhadap kepuasan kerja sebagai 

variabel mediasi menujukkan nilai Z hitung (0,009) < Z tabel (1,960) dengan tingkat 

signifikan 0,05.(H3) dan nilai R Square pada persamaan lingkungan kerja 

terhadap kepuasan kerja adalah 0,009 atau sebesar 0,9% .(H4) nilai R Square 

pada persamaan lingkungan kerja yang dimediasi oleh kepuasan kerja adalah 

0,613 atau sebesar 61,3% dan hasil uji Z persamaan lingkungan kerja terhadap 

kepuasan kerja sebagai variabel mediasi menujukkan nilai Z hitung (-0,212) < Z 

tabel (1,960) dengan tingkat signifikan 0,05.maka bisa di jelaskan dari penelitian 

ini pengaruh variabel langsung lebih besar dari pada pengaruh variabel tidak 

langsung. 

 

Kata kunci : kepuasan kerja, stres kerja, lingkunan kerja dan turnover 

intention 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Sumberdaya manusia memiliki peranan penting dalam perusahaan yang 

tidak dapat terpisahkan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Sumber daya 

manusia merupakan pelaksana dalam perusahaan yang akan mengelola dan 

memanfaatkan unsur-unsur seperti mesin, modal, bahan baku di dalam perusahaan 

sehingga nantinya unsur-unsur tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif dan 

efisien. Sumber daya manusia menjadi unsur yang paling penting dalam setiap 

aktivitas yang dilakukan di perusahaan. Hal ini menandakan bahwa diperlukan 

adanya proses pengelolaan sumber daya manusia yang baik di dalam suatu 

perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan. Seringkali perusahaan mengalami 

kendala yang menghambat proses produksi perusahaan (Faslah, 2010: 146). 

 Salah satu bentuk kendala tersebut berupa keinginan pindah kerja 

(Turnover intention) yang berujung pada keputusan karyawan untuk 

meninggalkan pekerjaannya. Turnover dapat diartikan sebagai pergerakan tenaga 

kerja keluar dari organisasi. Turnover mengarah pada kenyataan akhir yang 

dihadapi suatu organisasi berupa jumlah karyawan yang meninggalkan organisasi 

pada periode tertentu, sedangkan keinginan karyawan untuk berpindah (turnover 

intentions) mengacu pada hasil evaluasi individu mengenai kelanjutan hubungan 

dengan organisasi yang belum diwujudkan dalam tindakan pasti meninggalkan 

organisasi. Turnover dapat berupa pengunduran diri, perpindahan keluar 
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unitorganisasi, pemberhentian atau kematian anggota organisasi (Witasari, 

2009:14). 

 Tingginya tingkat turnover pada perusahaan akan semakin banyak 

menimbulkan berbagai macam biaya, seperti biaya pelatihan maupun biaya 

rekrutmen yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Turnoverintention harus di 

sikapi sebagai suatu fenomena dan perilaku manusiayang penting dalam 

kehidupan perusahaan dari sudut pandang individu maupun sosial, mengingat 

bahwa keinginan berpindah karyawan tersebut akan mempunyai dampak yang 

signifikan bagi perusahaan dan karyawan yang bersangkutan. Turnover Intention 

memiliki dampak negatif bagi organisasi karena menciptakan ketidakstabilan 

terhadap kondisi tenaga kerja, menurunnya produktivitas karyawan, suasana kerja 

yang tidak kondusif dan juga berdampak pada meningkatnya biaya sumber daya 

manusia (Dharma, 2013:1). 

penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan 

Muhammad,Reza Anugrah Meilano (2017) yang berjudul Analisis Pengaruh 

Lingkungan Kerja dan kompensasi dengan kepuasan kerja Sebagai Variabel 

Mediasi terhadap turnover intention pada Karyawan Laksana Baru Swalayan 

Majelang, menemukan bahwa  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

lingkungan kerja terhadap kompensasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja. Lingkungan kerja dan kompensasi berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap turnover intention. Kepuasan kerja berpengaruh negatif 

tetapi tidak signifikan terhadap turnover intention, tes sobel menunjukkan bahwa 
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kepuasan kerja tidak memiliki efek mediasi pada lingkungan kerja dan 

kompensasi pada turnover intention. 

 Di lansir dari web : Liputan6.com, pada tanggal 20-07-2019 mengenai isu 

turnover yang terjadi pada perusahaan - perusahaan pabrikan salah satu nya adalah 

perusahaan plywood industri. 71 dari 100 orang mengatakan bahwa mereka 

bahagia dengan pekerjaannya saat ini. Dengan menggunakan metode ukur 

kepuasan kerja dengan metode Happiness Index Survey mengungkapkan bahwa 

terdapat tiga faktor utama yang membuat karyawan bahagia atas pekerjaannya, 

yakni lokasi tempat kerja, rekan kerja, dan reputasi perusahaan.Sebaliknya, hal 

yang membuat karyawan tidak bahagia adalah kurangnya pengembangan karier, 

kepemimpinan, dan pelatihan dari perusahaan.Ketika ditanya apa yang akan 

membuat mereka lebih bahagia dalam enam bulan ke depan, responden 

mengungkapkan dua hal utama, yaitu perlunya ada peningkatan gaji dan 

mendapatkan pekerjaan baru.Secara umur, faktor yang membuat karyawan muda 

usia 21-25 tahun tidak bahagia adalah dari segi gaji dan fasilitas atau benefit. 

Namun, semakin tua mereka, hal yang membuat tidak bahagia adalah kurangnya 

pengembangan karier dan pelatihan. 

 Maka dari itu peneliti semakin tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai turnover intention pada PT.Panca Eka Bina Plywood Industry. 

 

 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3162288/pekerjaan-menjanjikan-di-masa-depan-yang-dapat-dicoba-apa-saja
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Adapun peneliti memproleh data jumlah karyawan yang berada pada 

PT.Panca Eka Bina Plywood Industry pada tahun 2018 sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Data Jumlah Karyawan PT.Panca Eka Bina Plywood Industry tahun 2018 : 

Sumber :  PT.Panca Eka Bina Plywood Industry Pekanbaru 2018 

 Dari survei awal yang dilakukan penulis diperoleh data di PT.Panca Eka 

Bina Plywood Industry yang menunjukkan tingkat turnover karyawan yang relatif 

tinggi seperti terlihat pada tabel berikut : 

Tabel 1.2 

Data turnover KaryawanPT.Panca Eka Bina Plywood Industry tahun 2014-

2018 : 

 

Tahun 

Jumlah 

Karyawan 

Awal 

Tahun 

Jumlah 

Karyawan 

Yang 

Keluar 

Jumlah 

Karyawan 

Yang 

Masuk 

Jumlah 

Karyawan 

Akhir Tahun 

Turnover 

Rate 

% 

2014 175 35 20 170 8,69 

2015 172 36 19 167 10,02 

2016 176 40 21 172 10,91 

2017 179 32 19 176 7,32 

2018 182 39 16 179 12,74 

Jumlah 887 182 95 800 10,31 

Sumber : PT.Panca Eka Bina Plywood Industry Pekanbaru 2018 

No Departemen Jumlah karyawan  

1 Keuangan 10 

2 Personalia 10 

3 Umum 30 

4 Akuntansi 10 

5 Pemasaran Dan Proyek 20 

6 Engginering 15 

7 Gudang 30 

8 Produksi 45 

 Jumlah 170 
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 Dari data Turnover yg di dapat pada tabel 1.2 dapat di hitung tingkat 

presentase turnover karyawan pada PT.Panca Eka Bina Plywood Industry 

Pekanbaru dengan menggunakan rumus LTO(Labour turnover). 

Dari data pada tabel 1.2 di simpulkan bahwa tingkat turnover karyawan 

yang cukup tinggi yaitu sebesar 10,31% dari data tahun 2014-2018  . Data 

menunjukkan bahwa setiap tahun jumlah karyawan yang keluar tidak konsisten 

dan cenderung mengalami peningkatan maka dapat dikatakan terjadi masalah 

tingginya turnover intention. Karyawan yang dimaksud yakni karyawan dalam 

berbagai departemen baik karyawan tetap maupun kontrak. 

Dari banyaknya faktor yang menyebabkan terjadinya turnover intention 

diantaranya adalah kepuasan kerja, stres kerja , dan lingkungan kerja sebagai 

variabel yang mempengaruhi tingkat turnover intention karyawan, hal itu sejalan 

dengan hasil penelitian dari Manurung dan Ratnawati (2012) dan Qureshi (2013).  

Lingkungan kerja juga sangat berpengaruh terhadap turnover karyawan 

karena lingkungan kerja yg buruk menyebabkan tingginya turnover pada suatu 

perusahaan. 
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Adapun dalam survei yang dilakukan peneliti terdapat beberapa data 

tentang lingkungan kerja fisik sebagai berikut : 

Tabel 1.3 

Data lingkungan kerja fisik tahun2018 : 

Sumber : PT.Panca Eka Bina Plywood Industry Pekanbaru2018 

 

Berdasarkan uraian di atas maka  dari itu peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian untuk mengetahui apakah  adanya pengaruh antara kepuasan kerja,stres 

kerja dan lingkungan kerja terhadap niat keluar karyawan (turnover intention) 

pada PT.Panca Eka Bina Plywood Industry Pekanbaru  dengan judul: 

“Pengaruh Stres Kerja dan Lingkungan Kerja dengan Kepuasan 

Kerja Sebagai Variabel Mediasi Terhadap Turnover Intention Pada 

Karyawan PT. Panca Eka Bina Plywood Industry Pekanbaru” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1) Apakah terdapat pengaruh Stres Kerja terhadap Kepuasan kerja pada 

karyawan PT.Panca Eka Bina Plywood Industry Pekanbaru? 

 

No 

 

Lingkungan Kerja (Fisik) 

 

Jumlah  

Kondisi 

Memenuhi Tidak 

Memenuhi 

1 Ac(Pendingin Udara) 25 Unit    

2 Meja Dan Kursi 20 Unit    

3 Toilet 10 Ruang    

4 Kendaraan Oprasional 10 Unit    

5 Ruangan Kantor 30 Ruang    

6 Penerangan Pencahayaan  Tidak Terbatas    

7 Security 7 Orang    

8 Cleaning Service 5 Orang    
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2) Apakah terdapat pengaruh Stres Kerja yang di Mediasi oleh Kepuasan 

Kerja terhadap Turnover Intention pada karyawan PT.Panca Eka Bina 

Plywood Industry Pekanbaru 

3) Apakah terdapat pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan kerja ? 

4) Apakah terdapat pengaruh lingkungan kerja yang di Mediasi oleh 

Kepuasan Kerja terhadap Turnover Intention pada karyawan PT.Panca Eka 

Bina Plywood Industry Pekanbaru 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1) Untuk mengetahui pengaruh Stres Kerja terhadap Kepuasan kerja pada 

karyawan PT.Panca Eka Bina Plywood Industry Pekanbaru. 

2) Untuk mengetahui pengaruh Stres Kerja  yang di Mediasi oleh Kepuasan 

Kerja terhadap Turnover Intention pada karyawan PT.Panca Eka Bina 

Plywood Industry Pekanbaru. 

3) Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap Kepuasan kerja 

pada karyawan PT.Panca Eka Bina Plywood Industry Pekanbaru. 

4) Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja yang di Mediasi oleh 

Kepuasan Kerja terhadap Turnover Intention pada karyawan PT.Panca Eka 

Bina Plywood Industry Pekanbaru. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Peneliti 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah 

pengetahuan pada ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia terutama 

dalam hal Turnover Intention dan kaitannya dengan stres kerja 

,lingkungan kerja dan kepuasan kerja. 

b. Bagi akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi mengenai 

pengaruh antara stres kerja,lingkungan kerja yang di Mediasi oleh 

Kepuasan kerja terhadap turnover intention. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam mengambil keputusan-

keputusan yang berkaitan dengan stres kerja,lingkungan kerja dan 

kepuasan kerja sebagai variabel mediasi serta pengaruhnya terhadap 

turnover intention, sehingga diharapkan dapat dilakukan pencegahan 

terjadinya turnover yang merugikan perusahaan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Untuk dapat mempermudah gambaran secara umum mengenai bagian- 

bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis membagi naskah 

penelitian ini dalam enam bab yang akan diuraikan secara sistematik, sebagai 

berikut : 

BAB 1     : PENDAHULUAN  
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Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II    : TELAAH  PUSTAKA  

Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, perumusan 

hipotesis dan model penelitian. 

BAB III  : METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi rangkaian metode penelitian yang dipergunakan dalam 

penelitian, seperti penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber 

data, variabel penelitian dan defenisi operasional variabel dan metode 

analisis data.  

BAB IV  : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Bab ini akan dibahas tentang sejarah PT.Panca Eka Bina Plywood 

Industry, visi dan misi Perusahaan, struktur organisasi perusahaan 

tugas pokok dan aktivitas perusahaan. 

BAB V    : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan hasil penelitian, membahas 

mengenai pengaruh Perilaku kerja, lingkungan kerja dan interaksi 

sosial terhadap kepuasan kerja karyawan PT.Panca Eka Bina Plywood 

Industry. 

BAB VI   : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan      

dansaran yang diperoleh dari bab sebelumnya. 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Turnover Intention 

2.1.1   Pengertian Turnover Intention 
 

 Turnover intention didefinisikan sebagai faktor mediasi antarasikap yang 

mempengaruhi niat untuk keluar dan benar-benar keluar dari perusahaan (yucel, 

2012:2). Turnover intention adalah niat meninggalkan perusahaan secara sukarela, 

yang dapat mempengaruhi status perusahaan dan dengan pasti akan 

mempengaruhi produktivitas karyawan ( Issa et. al, 2013:526). Proses dimana 

karyawan-karyawan meninggalkan organisasi dan harus digantikan  

Turnover Intention adalah derajat kecenderungan sikap yang dimiliki oleh 

karyawan untuk mencari pekerjaan baru di tempat lain atau adanya rencana untuk 

meninggalkan perusahaan dalam masa tiga bulan yang akan datang, enam bulan 

yang akan datang, satu tahun yang akan datang, dan dua tahun yang akan datang 

(Dharma, 2013: 1).  

Menurut Harnoto (dalam Dharma, 2013) turnover intention ditandai oleh 

berbagai hal yang menyangkut perilaku karyawan,diantaranya: 

1. Absensi yang meningkat 

Karyawan yang berkeinginan pindah kerja, biasanya ditandai dengan 

absensi yang semakin meningkat. Tingkat tanggung jawab karyawan 

dalam fase ini sangat kurang dibandingkan dengan sebelumnya. 
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2. Mulai malas bekerja 

Karyawan yang berkeinginan untuk melakukan pindah kerja akan lebih 

malas bekerja, karena orientasi karyawan ini adalah bekerja ditempat 

lainnya yang dipandang lebih mampu memenuhi semua keinginan 

karyawan bersangkutan. 

3. Peningkatan terhadap pelanggaran tata tertib kerja 

Berbagai pelanggaran terhadap tata tertib dalam lingkungan pekerjaan 

sering dilakukan karyawan yang akan melakukan turnover. Karyawan 

lebih sering meninggalkan tempat kerja ketikajam-jam kerja berlangsung, 

maupun berbagai bentuk pelanggaran lainnya. 

4. Peningkatan protes terhadap atasan 

Karyawan yang berkeinginan untuk melakukan pindah kerja, lebih sering 

melakukan protes terhadap kebijakan-kebijakan perusahaan kepada atasan. 

Materi protes yang ditekankan biasanya berhubungan dengan balas jasa 

atau aturan lain yang tidak sependapat dengan keinginan karyawan. 

5. Perilaku positif yang sangat berbeda dari biasanya 

Biasanya hal ini berlaku untuk karyawan yang memiliki karakteristik 

positif. Karyawan ini mempunyai tanggung jawab yang tinggi terhadap 

tugas yang dibebankan, dan jika perilaku positif karyawan ini meningkat 

jauh dan berbeda dari baisanya justru menunjukan karyawan ini akan 

melakukan turnover. 
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Turnover Intention merupakan 

niat atau keinginan keluar karyawan dari pekerjaannya sekarang secara sukarela 

untuk mendapatkan pekerjaan ditempat lain. 

2.1.2   Faktor-faktor Turnover Intention 

 

Menurut Price (dalam Kusbiantari 2013:94) faktor-faktor yang 

mempengaruhi terjadinya turnover intention terdiri dari: 

a. Faktor lingkungan yang terdiri dari: 

1. Tanggung jawab kekerabatan terhadap lingkungan 

Semakin besar rasa tanggung jawab tersebut semakin rendah turnover 

intention. 

2. Kesempatan kerja 

Semakin banyak kesempatan kerja tersedia di bursa kerja, semakin 

besar  

b. Faktor individual yang terdiri dari: 

 1. Kepuasan kerja 

Semakin besar kepuasannya maka semakin kecil intense turnovernya. 

2. Komitmen terhadap lembaga 

Semakin loyal karyawan terhadap lembaga, semakin kecil turnover 

intention-nya. 

3. Perilaku mencari peluang/lowongan kerja 

Semakin besar upaya karyawan mencari pekerjaan lain, semakin besar 

turnover intention-nya. 
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4. Niat untuk tetap tinggal 

Semakin besar niat karyawan untuk mempertahankan pekerjaannya, 

semakin kecil turnover intention-nya. 

5. Pelatihan umum/ peningkatan kompetensi 

Semakin besar tingkat transfer pengetahuan dan ketrampilan diantara 

karyawan, semakin kecil turnover intention-nya. 

6. Kemauan bekerja keras 

Semakin besar kemauan karyawan untuk bekerja keras, semakin kecil 

turnover intention-nya. 

7. Perasaan negatif atau positif terhadap pekerjaannya 

Semakin besar perasaan negatif yang dirasakan karyawan akan 

mengurangi kepuasan kerjanya sehingga meningkatkan perilaku 

mencari peluang kerja lain, dan menurunkan keinginan untuk tetap 

bertahan yang kemudian terealisasi dengan keluar dari pekerjaan. 

2.1.3   Dampak Turnover Intention 

 

Turnover intention pada karyawan dapat berdampak pada organisasi ketika 

berujung pada keputusan karyawan untuk benar-benar meninggalkan organisasi 

(turnover), karena keinginan untuk keluar tersebut berasal dari individu karyawan 

sendiri dan bukan merupakan keinginan organisasi atau perusahaan. 

Disebutkan beberapa dampak negatif yang akan terjadi pada organisasi 

akibat pergantian karyawan, seperti : meningkatnya potensi biaya perusahaan, 

masalah prestasi, masalah pola komunikasi dan sosial, merosotnya semangat 
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kerja, strategi-strategi pengendalian yang kaku, hilangnya biaya-biaya peluang 

strategik (Manurung dan Ratnawati, 2013:1). 

Dharma (2013:3) menyebutkan dampak turnover bagi perusahaan adalah : 

1. Biaya penarikan karyawan 

Menyangkut waktu dan fasilitas untuk wawancara dalam proses seleksi 

karyawan, penarikan dan memepelajari. 

2. Biaya latihan 

Menyangkut waktu pengawas, departemen personalia dan karyawan yang 

dilatih. 

3. Apa yang dikeluarkan buat karyawan lebih kecil dari yang dihasilkan 

karyawan baru tersebut 

4. Tingkat kecelakaan para karyawan baru, biasanya cenderung tinggi 

5. Adanya produksi yang hilang selama masa pergantian karyawan 

6. Peralatan produksi yang tidak bisa digunakan sepenuhnya 

7. Banyak pemborosan karena adanya karyawan baru 

8. Perlu melakukan kerja lembur, kalau tidak akan mengalami penundaan 

penyerahan. 

2.1.4   Indikator Turnover Intention 

 

 Indikator Turnover Intention menurut Chen dan Francesco (dalamDharma, 

2013:4) yang meliputi : 

1. Pikiran untuk keluar 

ide seseorang untuk keluar dari perusahaan yang disebabkan oleh berbagai 

faktor. 
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2. Keinginan untuk mencari lowongan 

mencerminkan individu berkeinginan untuk mencari pekerjaan pada 

organisasi lain. 

3. Adanya keinginan untuk meninggalkan organisasi dalam beberapa bulan 

mendatang. 

4. keinginan karyawan untuk mencoba berpisah ke organisasi lain. 

2.1.5   Pandangan islam tentang turnover intention 

 

Dalam pandangan islam seseorang yang bekerja dengan sungguh-sungguh 

dengan pekerjaan yang halal maka allah akan senantiasa menganugrahkan nya 

sebuah rezeki yang tak terduga datang nya , dalam pandangan islam yang dapat 

dilihat dari surat al-qashash: 77 dan surat al- jumu`ah : 10  yaitu : 

 

Artinya :” Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 

bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada 

orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan 

janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” 
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Artinya : Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka 

bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 

supaya kamu beruntung 

Dalam Al-qura‟an surat al-qashash: 77 al- jumu`ah : 10   telah dijelaskan 

bahwa manusia sebagai khalifah di muka bumi ini diciptakan oleh Allah SWT 

dalam bentuk yang paling sempurna. Dan Allah SWT juga memberikan 

kebebasan dalam hal yang telah dianugrahi Allah SWT dan Allah SWT juga 

menyerukan agar saling berbuat baik kepada orang lain.dan Allah SWT sangat 

membenci orang yg berbuat kerusakan. 

2.2 Kepuasan Kerja 

2.2.1   Pengertian Kepuasan Kerja 

 

Menurut Robbins (2010:14) kepuasan kerja mengacu kepada sikap 

individu secara umum terhadap pekerjaannya. Seseorang dengan tingkat kepuasan 

kerja yang tinggi mempunyai sikap positif terhadap pekerjaannya, sedangkan 

seseorang yang tidak puas dengan pekerjaanya mempunyai sikap negatif terhadap 

pekerjaan tersebut. Menurut Putra (2012:73) kepuasan kerja adalah bagaimana 

perasaan karyawan terhadap pekerjaannya. 

Lebih lanjut Handoko (2001:193) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai 

keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana 

para karyawan memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja menerminkan 
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perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja merupakan sikap 

positif dan perasaan emosional yang menyenangkan terhadap pekerjaan seseorang 

dan lingkungannya.(Issa et.al, 2013: 527) 

Tiffin (dalam As‟ad 2011:164) berpendapat bahwa kepuasan kerja 

berhubungan erat dengan sikap dari karyawan terhadap pekerjaannya sendiri, 

situasi kerja, kerjasama antara pimpinan, dengan sesama karyawan. Blum (dalam 

As‟ad 2011:164) mengemukakan bahwa kepuasan kerja merupakan sikap umum 

yang merupakan hasil dari beberapa sikap khusus terhadap faktor-faktor 

pekerjaan, penyesuaian diri, dan hubungan sosial individual di luar kerja. 

Hadi (dalam Anoraga 2009: 82) menjelasakan kepuasan kerja pada 

dasarnya adalah rasa aman ( security feeling ) dan mempunyai segi sosial ekonomi 

seperti gaji dan jaminan sosial, serta segi sosial psikologi seperti kesempatan 

untuk maju, kesempatan mendapatkan penghargaan, berhubungan dengan masalah 

pengawasan, berhubungan dengan pergaulan antara karyawan dengan karyawan 

dan antara karyawan dengan atasan. 

kepuasan kerja adalah suatu perasaan yang menyokong atau tidak 

menyokong diri pegawai yang berhubungan dengan pekerjaannya maupun dengan 

kondisi dirinya. Perasaan yang berhubungan dengan pekerjaan melibatkan aspek-

aspek seperti upah atau gaji yang diterima, kesempatan pengembangan karir, 

hubungan dengan pegawai lainnya, penempatan kerja, jenis pekerjaan, struktur 

organisasi pekerjaan, dan mutu pengawasan. Sedangkan perasaaan yang 

berhubungan dengan dirinya antara lain umur, kondisi kesehatan, kemampuan, 

dan pendidikan. Pegawai akan merasa puas dalam bekerja apabila aspek-aspek 
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pekerjaan dan aspek-aspek dirinya menyokong dan sebaliknya jika aspek-aspek 

tersebut tidak menyokong, pegawai akan merasa tidak puas. (Mangkunegara, 

2009:117) 

 Dari beberapa definisi mengenai kepuasan kerja diatas dapat disimpulkan 

bahwa kepuasan kerja adalah gambaran perasaan seseorang baik perasaan puas 

(positif) maupun perasaan tidak puas (negatif) terhadap pekerjaannya. 

2.2.2   Faktor faktor Kepuasan Kerja 

 

Harold E. Burt (dalam Anoraga, 2009:82) mengemukakan pendapatnya 

mengenai faktor-faktor yang menentukan kepuasan kerja sebagai berikut: 

1. Faktor hubungan antar karyawan, antara lain: 

a.     Hubungan langsung antara manajer dengan karyawan 

     b.     Faktor psikis dan kondisi kerja 

     c.     Hubungan sosial diantara karyawan 

     d.     Sugesti dari teman sekerja 

     e.     Emosi dan situasi kerja 

     f.      Faktor-faktor individual, yaitu yang berhubungan dengan: 

     g.     Sikap 

     h.     Umur 

     i.      Jenis kelamin 

2. Faktor-faktor luar, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan: 

     a.    Keadaan keluarga karyawan 

     b.    Rekreasi 

     c.    Pendidikan 



 

 
 

19 

Menurut Blum (dalam As‟ad, 2011:114) ada tiga faktor yang mempengaruhi 

kepuasan kerja, yaitu : 

1. Faktor individual, meliputi usia, watak, dan harapan. 

2. Faktor sosial, meliputi kesempatan berekreasi, hubungan kemasyarakatan, 

dan hubungan kekeluargaan. 

3. Faktor utama dalam pekerjaan, meliputi upah, pengawasan, ketentraman 

kerja, kondisi kerja, dan kesempatan untuk maju. 

Berbeda dengan pendapat Blum, Gilmer (dalam As‟ad 2011:114) 

mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja: 

a. Kesempatan untuk maju 

Dalam hal ini ada tidaknya kesempatan utnuk memperoleh pengalaman 

dan peningkatan kemampuan selama kerja. 

b. Keamanan Kerja 

Faktor ini sering disebut sebagai penunjang kepuasan kerja, baik bagi 

karyawan pria maupun wanita. Keadaan yang aman sangat mempengaruhi 

perasaan karyawan selama kerja. 

c. Gaji 

Gaji lebih banyak menyebabkan ketidakpuasan, dan jarang orang 

mengekspresikan kepuasan kerjanya dengan sejumlah uang yang 

diperolehnya 

d. Perusahaan dan Manajemen 
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Perusahaan dan manajemen yang baik adalah yang mampu memberikan 

situasi dan kondisi kerja yang stabil. Faktor ini yang menentukan kepuasan 

kerja karyawan. 

e. Pengawasan (supervise) 

Bagi karyawan, supervisor dianggap sebagai figure ayah dan sekaligus 

atasannya. Supervise yang buruk dapat berakibat absensi dan turnover. 

f. Faktor Intrinsik dari Pekerjaan 

Atribut yang ada pada pekerjaan mensyaratkan ketrampilan tertentu. Sukar 

dan mudahnya serta kebanggaan akan tugas akan meningkatkan atau 

mengurangi kepuasan. 

g. Kondisi Kerja 

Termasuk disini adalah kondisi tempat, ventilasi, penyinaran, kantin, dan 

tempat parkir. 

h. Aspek Sosial dalam Pekerjaan 

Merupakan salah satu sikap yang sulit digambarkan tetapi dipandang 

sebagai faktor yang menunjang puas atau tidak puas dalam kerja. 

i. Komunikasi 

Komunikasi yang lancar antar karyawan dengan pihak manajemen banyak 

dipakai alasna untuk menyukai jabatannya.Dalam hal ini adanya kesediaan 

pihak atasan untuk mau mendengar, memahami,dan mengakui pendapat 

ataupun prestasi karyawannya sangat berperan dalam menimbulkan rasa 

puas terhadap kerja. 
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j. Fasilitas 

Fasilitas rumah sakit, cuti, dana pension, atau perumahan merupakan 

standar suatu jabatan dan apabila dapat dipenuhi akan menimbulkan rasa 

puas. 

Mangkunegara (2009:120) berpendapat ada dua faktor yang mempengaruhi 

kepuasan kerja, yaitu: 

a. Faktor pegawai, yaitu kecerdasan (IQ), kecakapan khusus, umur, jenis 

kelamin, kondisi fisik, pendidikan, pengalaman kerja, masa kerja, 

kepribadian, emosi, cara berfikir, persepsi, dan sikap kerja. 

b. Faktor pekerjaan, yaitu jenis pekerjaan, struktur organisasi, pangkat 

(golongan), kedudukan, mutu pengawasan, jaminan financial, kesempatan 

promosi jabatan, interaksi sosial, dan hubungan kerja. 

2.2.3   Variabel-Variabel Kepuasan Kerja 

 

Menurut Mangkunegara (2009:117), kepuasan kerja berhubungan dengan 

variabel-variabel seperti : 

a. Turnover 

 Kepuasan kerja lebih tinggi dihubungkan dengan turnover pegawai yang 

rendah. Sedangkan pegawai-pegawai yang kurang puas biasanya turnover-nya 

lebih tinggi. 

b. Tingkat Ketidakhadiran (absen) Kerja 

 Karyawan yang kurang puas cenderung tingkat ketidakhadirannya (absen) 

tinggi. Mereka sering tidak hadir kerja dengan alasan yang tidak logis dan 

subjektif. 
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c. Umur 

 Ada kecenderungan pegawai yang tua lebih merasa puas daripada pegawai 

yang berumur relative muda. Hal ini diasumsikan bahwa pegawai yang tua lebih 

berpengalaman menyesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaan. Sedangkan 

pegawai usia muda biasanya mempunyai harapan yang ideal tentang dunia 

kerjanya, sehingga apabila antara harapannya dengan realita kerja terdapat 

kesenjangan atau ketidakseimbangan dapat menyebabkan mereka menjadi tidak 

puas. 

d. Tingkat Pekerjaan 

 Pegawai-pegawai yang menduduki tingkat pekerjaan yang lebih tinggi 

cenderung lebih puas dari pada pegawai yang menduduki tingkat pekerjaan yang 

lebih rendah. Pegawai-pegawai yang tingkat pekerjaannya lebih tinggi 

menunjukan kemampuan kerja yang baik dan aktif dalam mengemukakan ide-ide 

serta kreatif dalam bekerja. 

e. Ukuran Organisasi Perusahaan 

Ukuran organisasi perusahaan dapat mempengaruhi kepuasan pegawai.Hal 

ini karena besar kecil suatu perusahaan berhubungan pula dengan koordinasi, 

komunikasi, dan partisipasi pegawai. 

2.2.4   Indikator Kepuasan Kerja 

 

Issa et. al, (2013: 528) mengemukakan ada lima indikator kepuasan, yaitu : 

1. kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri 

Seberapa besar pekerjaan itu memberi seseorang tugas yang menarik,   

kesempatan untuk belajar dan kesempatan untuk menerima tanggung jawab. 
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2. kepuasan terhadap gaji 

Berapa besar imbalan financial yang diterima dan seberapa besar hal itu 

dianggap pantas/adil dibandingkan dengan imbalan di organisasi lain. 

3. kepuasan terhadap promosi 

Kesempatan untuk maju dalam organisasi. 

4. kepuasan terhadap pengawasan (Supervisi) 

Kemampuan penyelia memberi bantuan teknis dan dukungan perilaku. 

5. kepuasan terhadap rekan kerja. 

Seberapa besar rekan kerja terampil secara teknis dan secara sosial memberi 

dukungan. 

2.2.5   Pandangan islam tentang kepuasan kerja 

 

 Kepuasan kerja dalam islam adalah bagaimana seseorang memenuhi 

kebutuhan nya dalam bekerja , berupa gaji yg sesuai dengan pekerjaan juga 

berupa fasilitas yg di dapat. 

Kepuasan kerja dalam pandangan islam telah disinggung dalam ayat – ayat 

Al-Qur‟an. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 105, yaitu : 

 

Artinya : „‟ Dan Katakanlah : „‟ Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta 

orang – orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 

dikembalikan kepada ( Allah ) yang mengetahui akan yang ghaib dan 
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yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu, apa yang telah kamu 

kerjakan”. 

Sebagaimana Surat di atas menjelaskan tentang segala bentuk pekerjaan 

atau perbuatan bagi seorang muslim yang harus dilakukan dengan sadar dan 

dengan tujuan yang jelas yaitu sebagai bentuk pengabdian kepada allah semata- 

mata oleh karenanya segala aktifitas hidup dan kehidupan merupakan amal yang 

diperintahkan dalam islam. 

ْن َعْن َأِب ُىَريْ َرَة َرِضَي اهللُ َعْنُو، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم: لَ 
ٌر ِمْن أَْن َيْسَأَل َأَحًدا فَ يُ ْعِطَيُو أَْو ََيْنَ َعُو )رواه  ََيَْتِطَب َأَحدُُكْم ُحْزَمًة َعَلى َظْهرِِه َخي ْ

 (البخاري

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Salah 

satu dari kalian memikul kayu bakar dipunggungnya itu lebih baik 

daripada ia minta-minta kepada seseorang baik diberi atau ditolak. (HR. 

Bukhari) 

Berdasarkan hadis tersebut, Nabi saw. sangat menganjurkan umatnya 

untuk bekerja. Bahkan beliau sangat menghargai semua jenis pekerjaan asalkan 

halal, meskipun pekerjaannya adalah menjadi pemikul kayu bakar. Beliau juga 

tidak menginginkan umatnya mengemis, meminta-minta dan menjadi beban orang 

lain. 
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2.3 Stres Kerja 

2.3.1   Pengertian Stres Kerja 

 

 Stres adalah kondisi dinamik yang di dalamnya individu menghadapi 

peluang, kendala (constraints) atau tuntutan (demands) yang terkait dengan apa 

yang sangat diinginkannya dan yang hasilnya dipersepsikan sebagai tidak pasti 

tetapi penting. Secara lebih khusus, stres terkait dengan kendala dan tuntutan. 

Kendala adalah kekuatan yang mencegah individu dari melakukan apa yang 

sangat diinginkan sedangkan tuntutan adalah hilangnya sesuatu yang sangat 

diinginkan. (Robbins, 2010: 318). 

 Stres adalah suatu tanggapan adaptif, dibatasi oleh perbedaan individual 

dan proses psikologis, yaitu suatu konsekuensi dari setiap kegiatan (lingkungan), 

situasi atau kejadian eksternal yang membebani tuntutan psikologis atau fisik 

yang berlebihan terhadap seseorang. Stres yang bersifat positif disebut eustress 

sedangkan stres yang yang berlebihan dan bersifat merugikan disebut “distress”. 

(Nurhendar, 2009 : 5) 

 Stres kerja merupakan suatu keadaan atau kondisi ketegangan yang 

mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi seseorang. (Handoko, 2010 

:200 ). 

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa stres kerja 

merupakan suatu keadaan yang muncul dari diri seorang karyawan yang 

diakibatkan adanya tuntutan pekerjaan serta ketidaksesuaian antara harapan dan 

hasil yang diterima. 
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2.3.2   Faktor-faktor penyebab Stres Kerja 

 

Menurut Handoko (2010:200-201) menyebutkan ada dua kategori 

penyebab stres yaitu on-the-job dan off-the-job. Penyebab stres kerja on-the-job 

adalah sebagai berikut : 

1. Beban kerja yang berlebihan 

2. Tekanan atau desakan waktu 

3. Kualitas supervisi yang jelek 

4. Iklim politis yang tidak aman 

5. Umpan balik tentang pelaksanaan kerja yang tidak memadai 

6. Wewenang yang tidak mencukupi untuk melaksanakan tanggung jawab 

7. Kemenduaan peranan (role ambiguity) 

8. Frustasi 

9. Konflik antar pribadi dan antar kelompok 

10. Perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dan karyawa 

 11.    Berbagai bentuk perubahan 

 Sedangkan penyebab stres off-the-job atau penyebab dari luar perusahaan 

adalah : 

1. Kekuatiran finansial 

2. Masalah-masalah yang bersangkutan dengan anak 

3. Masalah-masalah phisik 

4. Masalah-masalah perkawinan (misal, perceraian) 

5. Perubahan-perubahan yang terjadi di tepat tinggal 

6. Masalah-masalah pribadi lainnya, seperti kematian sanak saudara. 
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 Luthans (dalam Umam, 2010:211), menyebutkan bahwa penyebab stres 

 (stressor) terdiri atas empat hal utama, yaitu: 

1. Extra organizational stressors 

  Yang terdiri atas perubahan sosial/teknologi, keluarga, relokasi, 

keadaan ekonomi dan keuangan, ras dan kelas, serta keadaan 

komunitas/tempat tinggal. 

2. Organizational stressors 

  Yang terdiri atas kebajikan organisasi, struktur organisasi, keadaan 

fisik dalam organisasi, dan proses yang terjadi dalam organisasi. 

3. Group Stressors 

  Yang terdiri atas kurangnya kebersamaan dalam grup, kurangnya 

dukungan sosial, serta adanya konflik intraindiividu, interpersonal, dan 

intergrup. 

4. Individual Stressors 

  Yang terjadi atas terjadinya konflik dan ketidakjelasan peran, serta 

disposisi individu, seperti pola kepribadian tipe A, control 

personal,learned helplessness, self-efficacy, dan daya tahan psikologis. 

 Mangkunegara  (2009:157)  menyebutkan  penyebab  stres  kerja antara 

lain: 

1. Beban kerja yang dirasakan terlalu berat 

2. Waktu kerja yang mendesak 

3. Kualitas pengawasan kerja yang rendah 

4. Iklim kerja yang tidak sehat 
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5. Otoritas kerja yang tidak memadai yang berhubungan dengan tanggung 

jawab 

6. Konflik kerja 

7. Perbedaan nilai antara karyawan dengan pemimpin yang frustasi dalam 

kerja. 

2.3.3   Dampak Stres Kerja 

 

Menurut Handoko (2010:202) akibat dari stres kerja yaitu : 

1. Prestasi kerja akan menurun, karena stres mengganggu pelaksanaan pekerjaan  

2. Karyawan tidak mampu untuk mengambil keputusan. 

3. Perilaku karyawan tidak teratur. 

4. Karyawan menjadi sakit dan putus asa. 

5. Karyawan akan keluar (turnover) atau melarikan diri dari pekerjaan. 

2.3.4    Indikator Stres Kerja 

 

 Manurung dan Ratnawati (2012: 3) mengemukakan ada dua indikator 

kepuasan, yaitu : 

1. Stressor Organisasi 

  Yang terdiri atas kebijakan organisasi, struktur organisasi, keadaan fisik 

dalam organisasi, dan proses yang terjadi dalam organisasi. 

2. Stressor Individual 

 Yang terjadi atas terjadinya konflik dan ketidakjelasan peran, serta 

disposisi individu, seperti pola kepribadian tipe A, control personal,learned 

helplessness, self-efficacy, dan daya tahan psikologis. 
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2.3.5   Pandangan islam tentang stress kerja 

 

Dalam Islam stress kerja dikenal dengan perilaku keputus asaan seseorang 

dalam suatu hal. Islam mengajarkan agar umatnya beramal shaleh dengan tanpa 

pamrih. Kerja yang ikhlas dengan mengharapkan ridha dari Allah SWT. Dan 

selalu beramal shaleh dan tidak bersikap berputus asa karna allah maha pengasih 

lagi maha penyayang. Dijelaskan dalam surat Al-kahfi ( 30 ). Allah berfirman : 

 

Artinya : „‟ Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada  di bumi sebagai 

perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah diantara mereka 

yang terbaik perbuatannya‟‟. 

Sebagaimana Surat di atas menjelaskan bahwa apa yang telah Allah SWT 

ciptakan dibumi adalah sebagai perhiasan bagi manusia dibumi agar dimanfaatkan 

sebaik-baiknya , dan tidak bersikap berputus asa karna Allah SWT maha pengasih 

lagi maha penyayang. 

2.4 Lingkungan Kerja 

2.4.1   Pengertian Lingkungan Kerja 

 

Lingkungan Kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar pekerja dan 

yang dapat mempengaruhinya dalam menjalankan tugas-tugas yang di bebankan, 

misalnya kebersihan, musik, dan sebagainya. (Alex S.Nitisemito,2014:117) 

 Lingkungan adalah lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan diluar yang 

berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi, lingkungan dirumuskan menjadi dua 
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yaitu lingkungan umum dan lingkungan khusus. Lingkungan umum adalah segala 

sesuatu di luar organisasi yang memilki potensi untuk mempengaruhi organisasi. 

Lingkungan ini berupa kondisi sosial dan teknologi. Sedangkan lingkungan 

khusus adalah bagian lingkungan yang secara langsung berkaitan dengan 

pencapaian sasaran-sasaran sebuah organisasi (Robbins, 2013:86). 

 Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan 

kerja merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan pada saat bekerja, 

yang dapat mempengaruhi dirinya dan pekerjaanya. 

2.4.2   Faktor-faktor yang mempengaruhi Lingkungan Kerja 

 

  Faktor-faktor lingkungan kerja menurut Simamora (dalam Husien dan 

Hady, 2012:36) kondisi lingkungan kerja pada dasarnya dibedakan menjadi 

dua, antara lain: 

1. Lingkngan fisik atau tempat tinggal: ventilasi, penerangan, tata letak dan 

peralatan. 

2. Kondisi psikososial atau perlakuan yang diterima: tempat kerja yang 

memudahkan interaksi sosial yang tercipta tersebut dapat berpengaruh positif 

terhadap prestasi kerja karyawan. 

  Menurut (Alex S.Nitisemito,2014:117), Faktor-faktor lingkungan kerja 

yang dapat mempengaruhi terbentuknya suatu kondisi lingkungan kerja dikaitkan 

dengan kemampuan karyawan,diantaranya: 

1. Pewarnaan 

Warna merupakan faktor yang penting untuk memperbesar efisiensi kerja 

para pegawai. Khususnya warna akan mempengaruhi keadaan jiwa mereka. 
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Dengan memakai warna yang tepat pada dinding ruangan dan alat-alat lainnya, 

kegembiraan dan ketenangan bekerja para pegawai akan terpelihara. 

2. Kebersihan 

  Kebersihan lingkungan kerja secara tidak langsung dapat mempengaruhi 

seseorang dalam bekerja, karena apabila lingkungan kerja bersih maka karyawan 

akan merasa nyaman dalam melakukan pekerjaannya. Kebersihan lingkungan 

bukan hanya berarti kebersihan tempat mereka bekerja, tetapi jauh lebih luas dari 

pada itu misalnya kamar kecil yang berbau tidak enak akan menimbulkan rasa 

yang kurang menyenangkan bagi para karyawan yang menggunakannya, untuk 

menjaga kebersihan ini pada umumnya diperlukan petugas khusus, dimana 

masalah biaya juga harus dipertimbangkan disini. 

3. Pertukaran Udara 

   Pertukaran udara yang cukup akan meningkatkan kesegaran fisik para 

karyawan, karena apabila ventilasinya cukup maka kesehatan para karyawan akan 

terjamin. Selain ventilasi, konstrusi gedung dapat berpengaruh pula pada 

pertukaran udara. Misalnya gedung yang mempunyai plafond tinggi akan 

menimbulkan pertukaran udara yang banyak dari pada gedung yang mempunyai 

plafond rendah selain itu luas ruangan apabila dibandingkan dengan jumlah 

karyawan yang bekerja akan mempengaruhi pula pertukaran udara yang ada. 

4. Penerangan 

  Penerangan dalam hal ini bukan terbatas pada penerangan listrik saja, 

tetapi juga penerangan sinar matahari. Dalam melaksanakan tugas karyawan 
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membutuhkan penerangan yang cukup, apabila pekerjaan yang dilakukan tersebut 

menuntut ketelitian. 

5. Keamanan 

  Jaminan terhadap keamanan menimbulkan ketenangan. Keamanan akan 

keselamatan diri sendiri sering ditafsirkan terbatas pada keselamatan kerja, 

padahal lebih luas dari itu termasuk disini keamanan milik pribadi karyawan dan 

juga konstruksi gedung tempat mereka bekerja. Sehingga akan menimbulkan 

ketenangan yang akan mendorong karyawan dalam bekerja. 

6. Kebisingan 

  Kebisingan merupakan suatu gangguan terhadap seseorang karena adanya 

kebisingan, maka konsentrasi dalam bekerja akan terganggu. Dengan 

terganggunya konsentrasi ini maka pekerjaan yang dilakukan akan banyak 

menimbulkan kesalahan atau kerusakan. Hal ini jelas akan menimbulkan 

kerugian. Kebisingan yang terus menerus mungkin akan menimbulkan kebosanan. 

2.4.3   Indikator Lingkungan Kerja 

 

Indikator  indikator  lingkungan  kerja  menurut  (Alex S.Nitisemito,2014:117) 

terbagi menjadi 2 yaitu : 

1. Lingkungan Kerja Fisik 

1. Pewarnaan 

  Warna merupakan faktor yang penting untuk memperbesar efisiensi kerja 

para pegawai. Khususnya warna akan mempengaruhi keadaan jiwa mereka. 

Dengan memakai warna yang tepat pada dinding ruangan dan alat-alat lainnya, 

kegembiraan dan ketenangan bekerja para pegawai akan terpelihara. 
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2. Kebersihan 

  Kebersihan lingkungan kerja secara tidak langsung dapat mempengaruhi 

seseorang dalam bekerja, karena apabila lingkungan kerja bersih maka karyawan 

akan merasa nyaman dalam melakukan pekerjaannya. Kebersihan lingkungan 

bukan hanya berarti kebersihan tempat mereka bekerja, tetapi jauh lebih luas dari 

pada itu misalnya kamar kecil yang berbau tidak enak akan menimbulkan rasa 

yang kurang menyenangkan bagi para karyawan yang menggunakannya, untuk 

menjaga kebersihan ini pada umumnya diperlukan petugas khusus, dimana 

masalah biaya juga harus dipertimbangkan disini. 

3. Pertukaran Udara 

Pertukaran udara yang cukup akan meningkatkan kesegaran fisik para 

karyawan, karena apabila ventilasinya cukup maka kesehatan para karyawan akan 

terjamin. Selain ventilasi, konstrusi gedung dapat berpengaruh pula pada 

pertukaran udara. Misalnya gedung yang mempunyai plafond tinggi akan 

menimbulkan pertukaran udara yang banyak dari pada gedung yang mempunyai 

plafond rendah selain itu luas ruangan apabila dibandingkan dengan jumlah 

karyawan yang bekerja akan mempengaruhi pula pertukaran udara yang ada. 

4. Penerangan 

  Penerangan dalam hal ini bukan terbatas pada penerangan listrik saja, 

tetapi juga penerangan sinar matahari. Dalam melaksanakan tugas karyawan 

membutuhkan penerangan yang cukup, apabila pekerjaan yang dilakukan tersebut 

menuntut ketelitian. 
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5. Keamanan 

  Jaminan terhadap keamanan menimbulkan ketenangan. Keamanan akan 

keselamatan diri sendiri sering ditafsirkan terbatas pada keselamatan kerja, 

padahal lebih luas dari itu termasuk disini keamanan milik pribadi karyawan dan 

juga konstruksi gedung tempat mereka bekerja. Sehingga akan menimbulkan 

ketenangan yang akan mendorong karyawan dalam bekerja. 

6. Kebisingan 

  Kebisingan merupakan suatu gangguan terhadap seseorang karena adanya 

kebisingan, maka konsentrasi dalam bekerja akan terganggu. Dengan 

terganggunya konsentrasi ini maka pekerjaan yang dilakukan akan banyak 

menimbulkan kesalahan atau kerusakan. Hal ini jelas akan menimbulkan 

kerugian. Kebisingan yang terus menerus mungkin akan menimbulkan kebosanan. 

2. Lingkungan Kerja Non Fisik 

1. Hubungan antara karyawan dan atasan 

Maksudnya adalah hubungan kerja yang bersifat hirarki antara bawahan 

dan atasan yang didasarkan dari adanya komunikasi yang baik, sehingga segala 

sesuatunya akan berjalan dengan lancar sesuai aturan yang ada. 

Adapun menurut pendapat Umar (2008:28) yang mengatakan bahwa 

komunikasi yang baik antara bawahan dan atasan biasanya digunakan untuk 

mencari dan mendapatkan informasi tentang aktivitas-aktivitas dan keputusan-

keputusan yang meliputi : 

1. Laporan pelaksanaan kerja 

2. Usulan anggaran 
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3. Saran-saran yang menyangkut pelaksanaan tugas 

4. Pendapat-pendapat serta keluhan-keluhan dalam pekerjaan. 

Jadi dengan terjalinnya hubungan komunikasi yang lancar dan baik, akan 

dapat memberikan keuntungan terhadap semua pihak yang terkait dan pekerjaan 

pun dapat terselesaikan sesuai dengan yang ditargetkan. 

2. Hubungan antar pegawai 

menurut pendapat Umar (2008:28) Untuk menciptakan suatu tujuan yang 

diinginkan oleh organisasi atau instansi pemerintah, maka harus terdapat adanya 

kerjasama yang baik antar sesama pegawai/pekerja, maupun antar bawahan 

dengan atasan ataupun pimpinan. Sebab dengan demikian akan menambah 

suasana yang harmonis dalam sebuah kegiatan organisasi, sehingga pekerjaan 

yang diberikan oleh atasan tidak menjadi sebuah beban bagi pegawai. 

2.4.4   Pandangan islam tentang lingkungan kerja 

Lingkungan kerja islami adalah keberadaan manusia di sekeliling untuk 

saling mengisi dan melengkapi satu dengan lainnya sesuai perannya masing – 

masing dengan menjaga alam ( lingkungan ) dan makhluk ciptaan Allah yang lain 

yakni sebagai khalifa ( pemimpin ) yang harus mengunakan nilai – nilai syari‟at 

islam dalam segala aktifitasnya agar dapat tercapainya kebahagian di dunia dan 

akhirat. Pengertian islam tentang lingkungan kerja islami merupakan sebuah 

entitas yang tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan dengan manusia dan realitas 

lain yang ghaib, yang menciptakan alam. Alam merupakan representasi dari allah, 

yang merupakan sumber keberadaan lingkungan itu sendiri. Realitas alam ini 

diciptakan dengan tujuan tertentu bukan karena kebetulan atau main – main. 
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Keberhasilan Rasulullah saw dalam membangun suasana lingkungan kerja 

yang kondusif disebabkan oleh sikap beliau yang sangat penyayang  kepada orang 

lain. sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur‟an surat Al-Imran : 159 

 

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma‟afkanlah 

mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka 

dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka 

bertawakkallah kepada allah. Sesungguhnya allah menyukai orang-orang yang 

bertawakkal kepadanya. 

Sebagaimana di jelaskan dalam Al-Qur‟an surat Al-Imran : 159 

menjelaskan bahwa setiap prilaku yang baik maka akan mendapatkan kebaikan 

pula dan sebaliknya. 

2.5 Penelitian Terdahulu 

 

 Penelitian terdahulu merupakan dasar dalam penyusunan penelitian, yang 

berguna sebagai perbandingan dan rujukan bagi penelitian selanjutnya. Untuk 

melandasi penelitian ini, terdapat penelitian terdahulu sebagai penunjang yang 

dijelaskan dengan hasil penelitian sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti 

dan 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian Publikasi Persamaan Dan 

Perbedan 

1. Qureshi 

et. Al 

(2013) 

Relationship 

between job 

,stress, 

workload 

environment 

and employees 

turnover 

intentions :  

what we know 

,what should 

we know. 

Pakistan 

2013 

Turnover intention 

pada karyawan 

berhubungan positif 

dengan stress kerja 

dan beban kerja tapi 

berhubungan  

negativ dengan 

lingkungan kerja. 

e-journal 

vol. 23 

No.6 Hal 

764-770 

Pakistan 

2013 

Persamaan: 

- fokus 

penelitian 

terhadap 

turnover 

intention 

Perbedaan: 

- memiliki  

variabel 

x(Beban 

kerja) yang 

berbeda  

2. Branch

marrk 

(2017) 

Pengaruh 

Lingkungan 

Kerja, Stres 

Kerja Dan 

Komitmen 

Organisasi 

Terhadap 

Turnover 

Intention 

Karyawan 

Pada Pt. 

Supranusa 

Indogita Tbk. 

Sidoarjo 

 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

variabel lingkungan 

kerja, stres kerja dan 

komitmen organisasi 

berpengaruh parsial 

dan signifikan 

terhadap turnover 

intention karyawan 

pada PT. Supranusa 

Indogita, Tbk 

Sidoarjo. 

 

e-journal 

vol. 3 hal  

3 

indonesia 

2017 

Persamaan: 

- variabel 

terikat 

turnover 

intention  

- pengumpula

n data 

menggunaka

n kuisioner 

dan  

wawancara 

Perbedaan: 

- Pada 

penelitian ini 

tidak 

menggunaka

n variabel 

perantara 

atau variabel 

mediasi 

 

3. Issa.Dua

‟a Abdul 

Rahim  

Moham

mad 

Fais 

Ahmad 

And 

Hamid 

Mahmo

od 

Job 

statification 

and turnover  

intentions 

based on sales 

personal 

standpoint. 

Malaysia 

2013 

Pengaruh kerja 

berpengaruh negativ  

signifikan terhadap 

turnover intentions 

e-journal 

vol. 14 

No.4 Hal  

525-531 

Malaysia 

2013 

Persamaan: 

- fokus 

penelitian 

terhadap 

turnover 

intention  

Perbedaan: 

- tidak ada 

variabel 

kepuasan 

kerja,stres 



 

 
 

38 

Gelaida

n (2013) 

kerja dan 

lingkungan 

kerja 

No Peneliti 

dan 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian Publikasi Persamaan Dan 

Perbedan 

4. Muham

mad,Rez

a 

Anugrah 

Meilano 

(2017) 

analisis 

pengaruh 

lingkungan 

kerja sebagai 

variabel 

interverning 

2017 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa, tes sobel 

menunjukkan 

bahwa kepuasan 

kerja tidak 

memiliki efek 

mediasi pada 

lingkungan kerja 

dan kompensasi 

pada turnover 

e-journal 

vol. 2 

No.9 Hal 

108-120 

Pakistan 

2011 

Persamaan: 

- sama-sama 

menggunaka

n 2 variabel 

bebas yang 

sama (stres 

kerja dan 

lingkungan 

kerja 

- variabel 

terikat yg 

sama  

Perbedaan: 

- tempat 

penelitian  

5. Putra, 

Bonaven

tura 

Ridya 

(2012) 

Pengaruh job 

stressor 

terhadap 

turnover 

intention 

dengan 

kepuasan kerja 

sebagai 

variabel 

pemediasi 

Indonesia 

 2013. 

Job 

stressorberpengaruh 

negativ 

terhadapkepuasan 

kerja job 

stressormempunyai 

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

tunover  

intentions dan 

kepuasan kerja tidak  

memediasi pengaruh  

job  

stessor terhadap  

tunover intention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-journal 

vol. 1 

No.2 Hal 

72-81 

Indonesia 

 2013 

 Persamaan: 

- fokus 

penelitian 

terhadap 

turnover 

intention  

Perbedaan: 

- tidak ada 

variabel 

bebas 

lingkungan 

kerja 
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2.6 Defenisi Operasional  

 Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini ialah Variabel bebas (X) 

merupakan variabel  yang tidak dipengaruhi Variabel lain Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Kepuasan Kerja ( X1 ) dan Stres Kerja( X2 

) dan Lingkungan Kerja (X3) sedangkan Variabel terikat Turnover Intention ( Y ) 

merupakan variabel yang di pengaruhi variabel lain.  

a. Variabel Bebas 

 Variabel bebas (X) merupakan yang tidak dipengaruhi dengan variabel 

lain, ada dua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah  stres 

kerja (X1). Dan lingkungan kerja (X2). 

b. Variabel Terikat 

 Variabel terikat (Y) merupakan Variabel yang di pengaruhi oleh variabel 

lain variabel yang dugunakan dalam penelitian ini adalah turnover intention. 

 

No Peneliti 

dan 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian Publikasi Persamaan Dan 

Perbedan 

7. Yucel, 

Ilhami 

(2012) 

Examinning 

the 

relationship 

among job 

statification,or

ganitional, 

commitment, 

and  tunover 

intentions in 

empirical 

study. Turkey 

2012 

Kepuasan kerja 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap  

tunover intention 

e-journal 

vol. 7 

No.20 Hal 

44-58 

Turkey 

2012 

Persamaan: 

- fokus 

penelitian 

terhadap 

turnover 

intention  

 

Perbedaan: 

- tidak ada 

variabel 

bebas 

lingkungan 

kerja dan 

stres kerja 
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c. Variabel mediasi 

Variabel Mediasi (M) merupakan variabel yang menjadi penyambung 

terhadap variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) Variabel mediasi pada 

variabel ini adalah Kepuasan kerja. 

Adapun tabel defenisi operasionalnya adalah dapat dilihat sebagai berikut : 

 

Tabel 2.2 Defenisi Operasional Variabel dan Indikator Penelitian 

 
No Variabel Defenisi Operasional 

 

Indikator Skala 

1 Turnover 

Intention 

Turnover intention 

didefinisikan sebagai faktor 

mediasi antarasikap yang 

mempengaruhi niat untuk 

keluar dan benar-benar 

keluar dari perusahaan  

(yucel, 2012:2).  

1. Pikiran untuk keluar 

2. Keinginan untuk 

mencari lowongan. 

3. Adanya keinginan 

untuk meninggalkan 

organisasi dalam 

beberapa bulan  

mendatang. 

4. keinginan karyawan 

untuk mencoba 

berpisah ke organisasi 

lain. 

Chen dan Francesco 

(dalamDharma, 

2013:4) 

Likert 

2 Kepuasan 

Kerja 

kepuasan kerja mengacu 

kepada sikap individu 

secara umum terhadap 

pekerjaannya 

Robbins (2010:14) 

1. kepuasan terhadap 

pekerjaan itu sendiri 

2. kepuasan terhadap gaji 

3. kepuasan terhadap 

promosi 

4. kepuasan terhadap 

pengawasan 

(Supervisi) 

5. kepuasan terhadap 

rekan kerja. 

Issa et. al, (2013: 528) 

 

 

 

 

 

 

  

Likert 
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No Variabel Defenisi Operasional 

 

Indikator Skala 

3 Stres Kerja Stres kerja merupakan 

suatu keadaan atau kondisi 

ketegangan yang 

mempengaruhi emosi, 

proses berpikir dan kondisi 

seseorang. (Handoko, 2010 

:200 ). 

 

1. Stressor Organisasi 

Yang terdiri atas 

kebijakan organisasi, 

struktur organisasi, 

keadaan fisik dalam 

organisasi, dan proses 

yang terjadi dalam 

organisasi. 

2.    StressorIndividual 

 Yang terjadi atas 

terjadinya konflik dan 

ketidakjelasan peran, 

serta disposisi 

individu, seperti pola 

kepribadian tipe A, 

control 

personal,learned 

helplessness, self-

efficacy, dan daya 

tahan psikologis. 

Manurung dan 

Ratnawati (2012: 3)  

 

 

 

Likert 

4 Lingkungan 

kerja 

Lingkungan kerja adalah 

konkrit dan abstrak yang 

meliputi atau mengelilingi 

kerja seseorang 

(Gondokusumo, 2009 : 34). 

 

lingkungan kerja fisik 

: 

1. Pewarnaan 

2. Kebersihan 

3. Pertukaran udara 

4. Penerangan 

5. Keamanan 

6. Kebisingan 

lingkungan kerja non 

fisik: 

1. Hubungan antara 

karyawan dan atasan 

2. Hubungan antar 

pegawai 

(AlexS.Nitisemito,2014:

117) 
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2.7 Kerangka Pemikiran  

Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas 

tentang variabel penelitian dan indikator-indikator yang menentukannya. 

Kerangka pemikiran ini menjelaskan pengaruh langsung antara variabel 

independen (pendidikan dan pengalaman kerja) terhadap variabel dependen 

(pengembangan karir). Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini 

dijelaskan dalam gambar, sebagai berikut : 

             

  

    

                   

 

    

       

    

        

Gambar 1. kerangka pemikiran 

Sumber :  Suliyanto (2011) 

Keterangan :  

 

: pengaruh variabel bebas terhadap variabel mediasi  dan 

variabel terikat 

   

: pengaruh variabel bebas terhadap variabel mediasi 

 

2.8 Hipotesis 

Menurut Suharsimi (2010: 110) Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu 

jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahaan penelitian, sampai 

X1 
STRES KERJA 

X2 
LINGKUNGAN 

KERJA 

M 

KEPUASAN KERJA 

Y 

TURNOVER 

INTENTION 
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terbukti melalui data yang terkumpul. Berdasarkan pemikiran teoritis di atas, 

maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: 

H1    : Diduga Stres kerja berpengaruh terhadap Kepuasan kerja karyawan 

PT.Panca Eka Bina Plywood Industry Pekanbaru.  

H2    : Diduga Stres kerja di Mediasi oleh kepuasan kerja terhadap turnover 

intention karyawan PT.Panca Eka Bina Plywood Industry Pekanbaru 

H3    : Diduga lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan 

PT.Panca Eka Bina Plywood Industry Pekanbaru.  

H4    :   Diduga lingkungan kerja di Mediasi oleh kepuasan kerja terhadap turnover 

intention karyawan PT.Panca Eka Bina Plywood Industry Pekanbaru   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan pada PT.Panca Eka Bina Plywood Industry 

kantor JL.Hasanuddin,Rintis,lima puluh kota pekanbaru.sedangkan waktu 

penelitian pada bulan september 2018 sampai dengan saat ini bulan july tahun  

2019 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

 

3.2.1  Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari responden dengan cara menggunakan 

kuisioner dan wawancara langsung dengan para karyawan yang berkerja pada 

PT.Panca Eka Bina Plywood Industry Pekanbaru 

3.2.2  Data Sekunder 

Menurut Sugiyono, (2013) Sumber data sekunder adalah data yang 

diperlukan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur , artikel dan 

berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Data ini biasanya 

di peroleh dari perpustakaan dan laporan-laporan penelitian terdahulu. 

3.2.3  Teknik Pengumpulan Data 

Kuisioner yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan atau  

menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan 

respon atas daftar pertanyaan tersebut, Noor (2011:111). 

1. Kuisioner yaitu pengumpulan data dengan cara menyusun  daftar 

pertanyaan dan selanjutnya menyebarkannya kepada responden dalam 
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penelitian ini. Adapun angket yang disusun sesuai dengan indikator 

penelitian yaitu tentang Pengaruh Kepuasan Kerja, Stres Kerja Tehadap 

Turnover Intention Pada Karyawan PT.Panca Eka Bina Plywood 

Industry Pekanbaru. 

2. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan responden 

yang terkait dengan kepuasan kerja karyawan,stres dalam bekerja ,dan 

lingkungan kerja tehadap Turnover Intention Pada Karyawan PT.Panca 

Eka Bina Plywood Industry Pekanbaru. 

Adapun skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala likert. 

Menurut Riduwan (2009 : 12) skal likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan perepsi seseorang atau kelompok tentang kejadian atau gejola sosial. 

Maka dalam penelitihan ini hanya digunakan lima kategori diantaranya : 

1. Sangat Setuju (SS) dengan skor  5 

2. Setuju ( S ) = dengan skor  4 

3. Netral ( N ) = dengan skor  3 

4. Kurang Setuju ( TS) = dengan skor  2 

5. Tidak setuju (STS )= dengan skor  1 

3.3  Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

 

 Menurut Suharsimi (2010:173) populasi adalah keseluruhan dari objek 

penelitian yang akan digunakan untuk penelitian. Dalam penelitian ini populasi 

yang diambil adalah 170 karyawan yang ada pada PT.Panca Eka Bina Plywood 

Industry Pekanbaru 
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3.3.2   Sampel  

 Menurut Sugiyono (2009:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk itu sampel yang diambil 

dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili dari populasi.  

 Dalam penelitian ini peneliti tidak mengambil sample pada populasi pada 

bagian (PRODUKSI) yang berjumlah 45 populasi dikarenakan Adanya 

Keterbatasan Izin yang di berikan  PT.Panca Eka Bina Plywood Industry 

Pekanbaru.dengan ini peneliti hanya mengambil 125 populasi dari 170 populasi 

yang ada dengan menggunakan rumus Slovin untuk menentukan jumlah minimal 

sample yang dibutuhkan jika ukuran populasi di ketahui.    

             N 

            n = 

       1+Ne
2 

Keterangan: 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat  

ditolerir (5%)sebagai berikut: 

         125 

                                                               n =  

            1+(125) (0,05)
2 

 

      n =  125 

            1,312 

      n = 95,2743 = 95 responden 

 

 Berdasarkan perhitungan diatas maka jumlah sampel adalah sebesar 95 

responden. 
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3.4. Teknik Analisis Data 

3.4.1  Deskriptif  Kuantatif 

 

Data Kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau data kualitatif 

yang diangkakan (scoring). Data kuantitatif bersifat terstruktur, Ragam data 

yang diperoleh dari sumbernya misalnya pendapat para karyawan yang 

ditanyai atau objek yang diamati cenderung berpola lebih terstruktur, 

sehingga mudah dibaca periset. Kondisi ini dimungkinkan sebab, dalam 

mengumpulkan data, periset menggunakan alat yang terstruktur, misalnya 

alternativ jawaban terhadap pertanyaan yang disampaikan kepada respoden. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua macam 

teknik analisis yaitu statistik deskriptif. Untuk menguji hipotesis dan 

menjawab rumusan masalah pertama dan kedua digunakan analisis statistik 

deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisa data dengan cara menjelaskan atau menggambarkan data yang 

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum. (Sugiyono, 2009:112). Metode yang digunakan 

yaitu dengan menghitung distribusi frekuensi serta menyajikan data dalam 

bentuk tabel. 

Secara sederhana, model penelitian yang dilakukan adalah mengkaji 

variabel dependent yaitu Turnover intention yang dipengaruhi oleh variabel 

Independent yaitu stres kerja dan lingkungan kerja serta di mediasi oleh 

variabel kepuasan kerja. Selanjutnya model ini akan dijabarkan dalam 

dimensi-dimensi yang berkaitan didalamnya. 
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3.4.2  Uji Instrumen 

 

Uji kualitas instrumen bertujuan mengetahui konsistensi dan akurasi 

data yang dikumpulkan. Cara pengujian dilakukan dengan Uji Validitas dan 

Uji Reliabilitas dari data yang telah didapt memalui kuesioner responden.  

Ada dua syarat penting yang berlaku pada sebuah kuesioner, yaitu keharusan 

kuesioner untuk Valid dan Reliabel. Suatu kuesioner dikatakan valid kalau 

pertanyaan pada suatu kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut. Pertanyaan dikatakan reliabel jika jawaban 

seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu 

(Riyanto, 2009 : 38). 

1.  Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. (Prayitmo, 2009 : 119). Uji validitas dapat dilakukan 

dengan melihat korelasi antara skor masing-masing item dalam kuesioner 

dengan total skor yang ingin diukur, yaitu dengan menggunakan 

Coefficient Correlation Pearson dalam SPSS 22. kuesioner dikatakan valid 

apabila r hitung ≥ 0,3 atau dapat dilakukan dengan membandingkan nilai r 

hitung dengan r tabel untuk df = n – 2. Dengan ketentuan : 

a. Jika nilai r hitung < r tabel, maka dinyatakan tidak valid. 

b. Jika nilai r hitung > r tabel, maka dinyatakan valid.. 
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2.  Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Menurut Ghozali 

(2013:47), butir kuesioner dikatakan reliabel (layak) jika cronbach‟s alpha 

> 0,60  dan dikatakan tidak reliabel  jika nilai  cronbach‟s alpha < 0,60. 

3.4.3  Uji Asumsi Klasik 

 

  Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji asumsi 

klasik bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang 

didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Menurut 

(Suliyanto, 2011:69),untuk menentukan ketepatan model regresi perlu dilakukan 

pengujian atas beberapa asumsi klasik yang mendasari model regresi sebagai 

berikut: 

1.   Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas ini adalah untuk memeriksa atau mengetahui 

apakah data populasi berdistribusi normal Uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas 

keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas 

dalam pengujian ini menggunakan analisis grafik. Data yang berdistribusi 

normal jika data tersebut berbentuk sebuah lonceng yang kedua sisinya 

tidak terhingga (Suliyanto, 2011:69). 

a. Uji Multikolinieritas 

Uji ini Bertujuan Untuk menguji apakah dalam regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas atau tidak, model yang baik 
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seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi antara variabel bebas. Untuk 

mendeteksi ada tidaknya multikolneritas dalam model regresi dapat dilihat 

dari nilai toleransi dan nilai Variance Inflation Factor ( VIF). Uji 

multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai VIF (Variance 

Inflation Factor) dari masing-masing variabel bebasnya terhadap variabel 

terikatnya.Jika nilai VIF (Variance Inflation Factor) tidak lebih dari 10. 

Maka model regresi dinyatakan tidak terdapat gejala multikolinieritas 

(Suliyanto, 2011:81). 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heterokedastisitas dalam model regresi dilakukan untuk 

mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari 

residul pengamatan lain. Maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda 

disebut heterokedastisitas, kebanyakan data cross section mengandung 

situasi heterokedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili 

berbagai ukuran. Untuk membuktikan ada tidaknya gangguan 

heterokedastisitas. Jika Scaterplot membentuk polatorrent (menyebar) 

maka nregresi tidak mengalami gangguan heterokedastisitas dan 

sebaliknya ( Suliyanto, 2011: 95) 

2.  Regresi Mediasi Dengan Metode Product Of Coefficient 

Adapun dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi mediasi 

dengan metode product of coefficient. Menurut suliyanto, (2011: 198). 

teknik regresi mediasi dengan metode product of coefficient metode ini 

dilakukan dengan menguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel 
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bebas (X) terhadap variabel tergantung (Y) melalui variabel mediasi (M) 

dengan rumus sebagai berikut : 

Rumus standar error : Sab  √                           

3.4.4  Uji Hipotesis 

 

1. Uji Z 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah suatu populasi 

memiliki rata-rata yang sama dengan,lebih kecil atau lebih besar dari nilai 

rata-rata tertentu sesuai dengan hipotesis yang telah di tetatpkan. Untuk 

mencari hasil dari uji Z hitung pada penelitian ini maka menggunakan 

rumus : 

 Rumus Z hitung : Z = 
  

   

 

 Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

1. z hit < z tabel tidak signifikan tidak memiliki pengaruh 

2. z hit ≥ z tabel signifikan memiliki pengaruh 

3.4.5  Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

Kofisien Determinasi (R
2
) Yaitu pengujian dengan kontribusi 

pengaruh dari semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel 

tidak bebas. Dimana R
2  

nilainya adalah 0 < R
2 

< 1 semakin mendekati 1 nilai 

koefisien determinasinya (R
2
) maka akan semakin kuat pengaruh antara 

kedua variabel tersebut. Dalam penelitian ini digunakan α = 0,05 artinya 

kesalahan dari analisis sebesar 5%. Dengan perkataan lain, tingkat 
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kepercayaan dari estimasi terhadap populasi adalah sebesar 95%. Sugiyono 

(2012) 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

4.1 Profil Perusahaan PT. Panca Eka Bina Plywood Industry 

 

Berdasarkan dokumen yang diberikan diketahui PT. Panca Eka Bina 

Plywood Industry (PT.PEBPI) merupakan salah satu industri pengolahan hasil 

hutan (IPKH) yang terletak dipinggir Sungai siak, Desa Merempan Hulu, Kec. 

Siak Kabupaten Siak Sri Indra Pura dengan kantor pusat Jalan Soetomo No.62 

Pekanbaru-Riau. 

Menurut data dari pengembangan ekspor nasional (BFEN) jumlah terakhir 

kayu yang aktif di Indonesia mencapai 102 buah. Untuk ruang lingkup yang lebih 

luas. Negara-negara penghasil kayu olahan antara lain: Malaysia, Papua Nugini, 

Vietnam, RRC, Brazil, dan lain-lain. Untuk menghadapi era globalisasi 

perdagangan internasional semakin diperketat oleh persaingan yang kian tajam 

antara perusahaan sejenis dan tuntutan akan jaminan mutu semakin meningkat, 

sadar akan tantangan tersebut PT. Panca Eka Bina Plywood Industry Pekanabaru 

(PT.PEBPI) selama proses produksi berlangsung berpacu pada persyaratan sistem 

mutu, dengan didapatkannya sertifikat ISO:9002 Mutu Agung Lestari Quality 

Assurance (MALQA) dari Jakarta dan BMDA dari Inggris. Sehingga PT. Panca 

Eka Bina Plywood Industry mampu bersaing dalam perdagangan Internasional. 
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4.2 Visi Dan Misi Perusahaan 

1. Visi 

“Menjadi pengelola sumber daya hutan berdasar pada prinsip kelestarian 

produksi, lingkungan dan sosial sehingga mampu menyediakan hasil hutan 

kayu yang ramah lingkungan dan berkelanjutan” 

2. Misi 

1.  Mengelola hutan dengan menerapkan sistem yang ramah lingkungan 

menggunakan teknik silvikultur yang sesuai untuk meningkatkan 

produktifitas sumber daya hutan. 

2.  Melaksanakan tata kelola hutan yang baik serta mengembangkan kapasitas 

sumberdaya manusia dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan 

hidup secara terintegrasi. 

3.  Melibatkan dan bekerjasama dengan masyarakat di dalam dan sekitar 

konsesi dalam berbagai proses pengelolaan. 

4.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi adalah suatu bentuk diagram yang menunjukkan segi-

segi penting suatu industri organisasi yang meliputi segi-segi pokok dan hubungan 

mereka masing-masing, saluran-saluran pengawasan, dan wewenang yang 

berhubungan dengan tiap-tiap pegawai yang dibebani dengan masing-masing 

fungsi,adapun struktur organisasi kerja PT. Panca Eka Bina Plywood Industry 

sebagai berikut : 
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1. Direktur 

Merupakan orang yang diangkat oleh dewan komisaris untuk 

melaksanakan kegiatan operasional. Pimpinan dalam organisasi ini merupakan 

orang yang bertanggung jawab terhadap segala macam bentuk kegiatan 

perusahaan. Adapun tanggung jawab tersebut adalah : 

a. Memiliki otoritas penuh terhadap otoritas perusahaan. 

b. Memiliki tanggung jawab terhadaap kelangsungan hidup perusahaan serta 

membuat keputusan yang tepat mengenai kebijaksanaan perusahaan. 

c. Menargetkan tujuan laba atau profit dalam waktu jangka panjang maupun 

jangka pendek. 

2. Kepala Bagian Keuangan 

Kegiatan atau aktivitas perusahaan baru dapat berjalan jika adanya 

departemen ini, yang bertugas membiayai aktivitas perusahaan, tugas lainnya 

yaitu : 

a. Mencatat seluruh transaksi keuangan yang terjadi di perusahaaan. 

b. Membuat laporan keuangan perusahaan. 

c. Menyelesaikan kegiatan keuangan perusahaan antara lain penyelesaian gaji 

karyawan. 

3. Kepala Bagian Umum 

Bagian umum ini bertugas menangani segala bentuk administrasi umum 

perusahaan yang dapat dijalankan sebagai berikut : 

a. Membuat laporan atas kegiatan administrasi 

b. Pengarsipan 
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c. Penanganan surat masuk atau keluar 

d. Menerima karyawan baru atau memberhentikan karyawan. 

e. Melaksanakan laporan atas kegiatan administrasi umum. 

4. Kepala Bagian Penjualan 

Tugas bagian penjualan ini adalah : 

a. Menyusun dan membuat target penjualan perusahaan. 

b. Menganalisis pasar serta mengontrol hasil penjualan. 

c. Melayani kegiataan administrasi penjualan. 

d. Pengiriman barang atau Delivery 

5. Kepala Bagian Produksi 

Produksi merupakan orang yang paling banyak tugasnya dan tanggung 

jawab dalam perusahaan. Dia bertanggung jawab atas kelancaran proses produksi 

mulai dari menyediakan bahan baku sampai dengan pengiriman barang. Secara 

garis besar tugas bagian produksi adalah : 

a. Mengolah bahan baku sehingga menjadi barang jadi untuk dipasarkan. 

b. Memeriksa mutu hasil produksi untuk setiap produk jadi sebelum 

dipasarkan. 

c. Menyimpan dan memelihara peralatan. 

d. Mengoperasikan mesin dan peralatan yang terdapat didalam pabrik. 

e. Menyusun laporan produksi untuk dilaporkan atau dipertanggung 

jawabkan kepada direktur. 
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6. Kasie Labor 

Tugasnya : 

a. Melaporkan secara terbuka terhadap temuan baik atau buruk yang dapat 

mendukung hasil produksi. 

b. Memiliki sampel produksi dan mengadakan pengujian langsung hasil 

produkasi. 

c. Mengadakan pengembangan produk serta mengimformasikan segala 

macam hasil temuan guna meningkatkan mutu dan hasil produksi. 

7. Kasie Operasional 

a. Mencatat dan menyusun bahan-bahan yang tersedia dan peralatan produksi 

yang digunakaan dalam proses produksi. 

b. Mengawasi proses pembelian bahan baku agar rencana produksi dapat 

dipenuhi dan pembelian dapat dilakukan pada harga yang wajar sehingga 

perusahaan mampu bersaing dalam menetapkan harga jual produksi. 

8. Kasie Kas  

Tugasnya : 

a. Melakukan pembayaran terhadap semua pembelian yang dilakukan 

perusahaan. 

b. Melakukan pembayaran gaji terhadap karyawan. 

c. Membuat laporan kas perusahaan. 

9. Kasie Hutang Piutang 

a. Melakukan penagihan hutang terhadap semua barang yang telah dijual. 
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b. Menentukan waktu pembayaran piutang yang telah disepakati oleh kedua 

belah pihak. 

c. Membuat semua laporan mengenai hutang dan piutang perusahaan. 

10. Kasie Penjualan 

a. Melakukan pengiriman barang terhadap pesanan. 

b. Menerima order atau pesanan. 

c. Melakukan pengawasan terhadap barang yang dikirim. 

 11.  Supervisor 

Supervisor adalah suatu tanggung jawab terhadap pengawasan 

karyawan dalam proses produksi. Tugasnya : 

a. Tugas utama dari supervisor adalah mengontrol. 

b. Melakukan pengawasan terhadap karyawan produksi agar proses 

produksi berjalan sesuai apa yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

c. Melakukan pengawasan terhadap karyawan yang sedang dalam masa 

training. 

12. Kepala Tata Usaha (KTU) 

Tugas dari Kepala Tata Usaha (KTU) adalah : 

1. Mengatur, memberikan bimbingan, arahan, dan pengawasan 

pelaksanaan pekerja dibidangnya. 

2. Mengatur pembagian kerja dan melengkapi peralatan kerja secara 

teratur dan terpadu. 

3. Membina hubungan kerja sama dengan tujuan memperlancar kegiatan 

administrasi perusahaan secara keseluruhan. 
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Gambar 4.1 :  Struktur OrganisasiPT. Panca Eka Bina Plywood Industry 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : PT.Panca Eka Bina Plywood Industry Pekanbaru 2018 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

6.1  Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh 

kepuasan kerja, stres kerja dan lingkungan kerja terhadap turnover intention 

karyawan PT.Panca Eka Bina Plywood Industry Pekanbaru, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Dalam hal ini R Square pada persamaan stres kerja terhadap kepuasan 

kerja adalah sebesar 0,055 artinya variabel kepuasan kerja dapat dijelaskan 

oleh variabel stres kerja sebesar 5,5% maka pengaruh stres kerja terhadap 

variabel mediasi kepuasan hanya memiliki pengaruh langsung sebesar 

5,5% yang terjadi pada PT.Panca Eka Bina Plywood Industry Pekanbaru. 

Dan Unstandardized coefficients pada persamaan stres kerja terhadap 

kepuasan kerja sebesar 0,288 dengan signifikan 0,022 berarti terdapat 

pengaruh positif stres kerja terhadap kepuasan kerja pada karyawan 

PT.Panca Eka Bina Plywood Industry Pekanbaru. 

 
2. Pengaruh stres kerja yang di mediasi kepuasan kerja terhadap turnover 

intention pada PT.Panca Eka Bina Plywood Industry Pekanbaru 

menunjukkan nilai z hitung (0,009) < z tabel (1,960) dengan tingkat signifikan 

0,05. Hal ini menunjukkan pengaruh stres  kerja yang di mediasi oleh 

kepuasan kerja terhadap turnover intention tidak signifikan.  
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3. Dalam hal ini R Square pada persamaan lingkungan kerja terhadap 

kepuasan kerja adalah sebesar 0,009 artinya variabel kepuasan kerja dapat 

dijelaskan oleh variabel stres kerja sebesar 0,9% maka pengaruh stres 

kerja terhadap variabel mediasi kepuasan hanya memiliki pengaruh 

langsung sebesar 0,9% yang terjadi pada PT.Panca Eka Bina Plywood 

Industry Pekanbaru. dan Unstandardized coefficients pada persamaan 

lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja sebesar -0,108 dengan 

signifikan 0,372 berarti terdapat pengaruh negatif lingkungan kerja 

terhadap kepuasan kerja. 

 
4. Pengaruh lingkungan kerja yang di mediasi kepuasan kerja terhadap 

turnover intention pada PT.Panca Eka Bina Plywood Industry Pekanbaru 

menunjukkan nilai z hitung (-0,212) < z tabel (1,960) dengan tingkat 

signifikan 0,05. Hal ini menunjukkan pengaruh lingkungan  kerja yang  di 

mediasi oleh kepuaan kerja terhadap turnover intention tidak signifikan 

sebagai variabel mediasi terhadap turnover intention karyawan pada 

PT.Panca Eka Bina Plywood Industry Pekanbaru  

6.2  Saran 

Berdasarkan hasil simpulan, maka saran yang dapat diberikan adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Bagi PT.Panca Eka Bina Plywood Industry Pekanbaru : 

 

a. Untuk mengurangi turnover intention karyawan PT.Panca Eka Bina 

Plywood Industry Pekanbaru sebaiknya tetap selalu memberikan  

fasilitas dan perhatian khusus untuk memenuhi kebutuhan karyawan. 
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b. Untuk megurangi stres kerja karyawan dapat dilakukan dengan 

memberikan beberapa kegiatan refreshing terhadap karyawan seperti 

acara outbound bersama atau acara traveling dan lainnya, , dan untuk 

mengelola tingkat stres kerja karyawan, bagian personalia sebaiknya 

meningkatkan peran dalam hal menampung keluhan dan pemberian 

konseling bagi karyawan yang memiliki masalah dalam menjalankan 

pekerjaan. 

 
d. Guna meningkatkan lingkungan kerja fisik karyawan, perusahaan 

dapat mengatasinya dengan mengganti warna cat dinding ruang kerja 

yang sudah kusam dengan warna-warna yang cerah, menambah 

pegawai kebersihan dan memasang aturan untuk tetap menjaga 

kebersihan, menambah ventilasi udara guna menunjang kenyamanan 

karyawan dalam bekerja.dan juga untuk meningkatkan lingkungan 

kerja non fisik adalah pimpinan perusahaan harus menjalin hubungan 

yang baik dengan bawahan serta tidak membeda-bedakan 

karyawan.dan untuk sesama karyawan di anjurkan untuk saling 

berinteraksi / menjalin hubungan kerja sama agar terciptanya 

lingkungan kerja non fisik yang baik sehingga dapat mengurangi 

turnover intention. 

 
2. Bagi peneliti yang tertarik melakukan penelitian sejenis diharapkan untuk 

mengobservasi dan mengeksplorasi lebih jauh mengenai permasalahan-

permasalahan yang terdapat pada PT.Panca Eka Bina Plywood Industry 

Pekanbaru. maupun objek lain dengan menambahkan variabel lain seperti 
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komitmen organisasi, budaya organisasi, kepemimpinan dan motivasi 

kerja dan lainya. 

 

| 
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KUESIONER PENELITIAN 

 

 

“ PENGARUH KEPUASAN KERJA, STRES KERJA, DAN LINGKUNGAN 

KERJA TERHADAP TURNOVER INTENTION PADA KARYAWAN PT.PANCA 

EKA BINA PLYWOOD INDUSTRY PEKANBARU” 

 

 

Yth. Bapak/Ibu 
 

Karyawan PT.Panca Eka Bina Plywood Industry 
 

Pekanbaru 
 

 

Responden yang terhormat, Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 
 

Nama : Anugrah Setiawan 
 

NIM : 11571103061 
 

Prodi : S1 Manajeman (MSDM) 
 

 

 Dalam rangka riset atas pengaruh stres kerja,lingkungan kerja dan kepuasan 

kerja sebagai variabel mediasi terhadap turnover intention pada Karyawan PT. 

Panca Eka Bina Plywood Industry Pekanbaru”, saya bermaksud mengumpulkan data 

melalui kuesioner di wilayah kerja saudara. Kerahasiaan identitas saudara dalam hal 

ini akan dijamin, sehingga tidak akan ada yang dipersalahkan dalam hal ini. Karena 

riset ini merupakan sumbangsih kami terhadap ilmu pengetahuan. Hasil dari 

penelitian ini dapat menjadi masukan bagi kita semua ke arah yang lebih baik. Oleh 

karena itu supaya di isi berdasarkan kondisi nyata yang ada (yang dirasakan), bukan 

kondisi yang ideal (kondisi yang diharapkan). 

 

Atas kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner 

dan membantu kelancaran penelitian ini, kami ucapkan terima kasih. 



 

 

 

LAMPIRAN 1 

KUESIONER 

 

 Pengaruh Kepuasan Kerja, Stres Kerja, dan Lingkungan Kerja terhadap Turnover 

Intention pada karyawan PT.Panca Eka Bina Plywood Industry Pekanbaru 

 

1.  Identitas Responden 

a.  Nama             : 

b.  Jenis Kelamin          : 

c. Usia                : 

e. Pendidikan Terakhir : 

 

2.  Petunjuk Pengisian Kuesioner 

a.  Mohon dengan hormat, bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk menjawab 

seluruh pertanyaan yang ada dalam kuesioner ini. 

b. Berilah tanda centang (√) pernyataan berikut yang sesuai dengan keadaan yang 

sesungguhnya pada kolom yang tersedia. 

c. Dalam menjawab pertanyaan pertanyaan ini, tidak ada jawaban yang salah. Oleh 

karena itu, di usahakan agar tidak ada jawaban yang dikosongkan. 

 

3. Ada (lima) pilihan jawaban yang tersedia untuk masing-masing pernyataan, yaitu: 

•  Sangat Setuju (SS) 

•  Setuju (S) 

•  Netral (N) 

•  Tidak Setuju (TS) 

•  Sangat Tidak Setuju (STS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NO PERNYATAAN 

TURNOVER INTETION  (Y) 

PENILAIAN 

SS S N TS STS 

 PIKIRAN UNTUK KELUAR  

1 

 
saya berfikir untuk keluar dari pekerjaan saya saat 

ini. 
     

2 jika saya memiliki peluang untuk keluar dari 

perusahaan ini saya akan melakukannya. 
     

 KEINGINAN UNTUK MENCARI 

LOWONGAN PEKERJAAN LAIN 

 

3 saya mencari informasi mengenai lowongan 

pekerjaan di tempat lain. 
     

4 saya akan meninggalkan perusahaan apabila sudah 

mendapatkan pekerjaan di tempat lain  
     

5 saya berkeinginan untuk mencari pekerjaan 

ditempat lain yang jauh lebih baik. 
     

 KEINGINAN UNTUK MENINGGALKAN 

ORGANISASI 

 

6 saya berniat untuk keluar dari perusahaan ini       
7 jika saya telah mendapatkan informasi pekerjaan di 

tempat lain saya akan segera berhenti dari 

perusahaan ini 

     

 KEINGINAN UNTUK BERPINDAH  KE 

ORGANISASI LAIN 

     

8 saya berkeinginan untuk berpindah ke perusahaan 

lain. 
     

  

  



 

 

 

NO PERNYATAAN 

KEPUASAN KERJA (M) 

PENILAIAN 
SS S N TS STS 

 KEPUASAN TERHADAP PEKERJAAN  
1 pekerjaan saya sangat menarik karena perusahaan 

memberikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan 

saya. 

     

2 saya merasa senang dengan kesempatan untuk 

belajar hal-hal baru dalam pekerjaan saya. 
     

 KEPUASAN TERHADAP GAJI  
3 saya merasa puas dibayar secara adil sesuai 

pekerjaan yang saya lakukan. 
     

4 saya merasa puas dengan penghasilan yang saya 

peroleh dari perusahaan. 
     

 KEPUASAN TERHADAP PROMOSI  
5 saya merasa puas karena adanya kesempatan 

promosi jabatan dari perusahaan . 
     

 KEPUASAAN TERHADAP 

PENGAWASAN(SUPERVISI) 

 

6 saya merasa nyaman dan puas bekerja karena atasan 

memperhatikan kondisi bawahannya. 
     

7 saya merasa puas karena hubungan saya dengan 

atasan  sangat baik. 
     

 KEPUASAN TERHADAP REKAN KERJA  
8 saya merasa puas karena rekan kerja saya bisa di 

ajak kerja sama dengan baik. 
 

 

  



 

 

NO PERNYATAAN 
STRES KERJA (X2) 

 

PENILAIAN 
SS S N TS STS 

 STEESSOR ORGANISASI  
1 tekanan terhadap suatu target yang diberikan pada 

perusahaan ,tidak membuat saya stres dalam 

berkerja, 

     

2 struktur organisasi yang konkret dan jelas pada 

perusahaan ini, tidak membuat saya stres dalam 

bekerja.  

     

 STEESSOR INDIVIDUAL  
3 peran yang jelas dalam bekerja, membuat saya 

tidak stres dalam berkerja. 
     

4 saya tidak memiliki kepribadian tipe A(tipe 

ketidak puasan terhadap sesuatu), membuat saya 

puas akan pekerjaan saya saat ini dan membuat 

saya tidak stres dalam berkerja. 

     

5 control personal (pengendalian sikap) yang baik 

di lakukan atasan saya, membuat saya tidak stres 

dalam berkerja. 

     

6 pada saat saya dalam kondisi learned helplessness 

(kondisi menyerah/putus asa) dalam pekerjaan, 

atasan dan karyawan lain selalu menguatkan saya 

,sehingga tidak membuat saya stres dalam bekerja. 

     

7 self efficacy (kemampuan dalam diri) saya  merasa  

mampu dalam melakukan perkerjaan ini, sehingga 

membuat saya tidak stres dalam berkerja. 

     

8 psychological resilience (ketahanan psikologis) 

saya merasa tahan dengan segala masalah yang 

saya hadapi dalam berkerja di perusahaan 

ini,sehingga saya tidak merasa stres dalam 

berkerja. 

     

 

  



 

 

 

 PERNYATAAN 

LINGKUNGAN KERJA (X3) 

PENILAIAN 

SS S N TS STS 

 PEWARNAAN  
1 warna cat dinding di ruangan kerja saya membuat 

saya nyaman dalam bekerja. 
     

 KEBERSIHAN  
2 ruang kerja saya bersih membuat saya nyaman 

dalam bekerja. 
     

 PERTUKARAN UDARA  
3 adanya fentilasi pada bangunan perusahaan 

membuat saya merasa nyaman dalam berkerja 
     

 PENERANGAN   
4 sinar matahari yang menerangi ruang kerja tidak 

menyilaukan dan dapat memenuhi kebutuhan 

penerangan saya dalam bekerja 

     

 KEAMANAN  
5 perusahaa menyediakan security dan alat cctv 

sehingga membuat saya tenang dalam bekerja. 
     

 KEBISINGAN  
6 lingkungan kerja saya bebas dari suara  lalu lalang 

kendaraan. 
     

 HUBUNGAN ANTARA KARYAWAN DAN ATASAN 
7 saya mempunyai hubungan yang baik dengan 

atasan saya. 
     

 HUBUNGAN ANTAR SESAMA KARYAWAN 
8 saya memiliki hubungan yang baik dengan 

karyawan yang lain nya. 
     

 

“TERIMA KASIH TELAH MENJAWAB KUISIONER INI” 

 

 

  



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

1. Validitas dan Realibilitas 

a. Turnover Intetion 

Correlations 

 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 TOTAL.Y 

Y.1 

Pearson 
Correlation 

1 .706
**
 .564

**
 .593

**
 .679

**
 .506

**
 .621

**
 .595

**
 .779

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

Y.2 

Pearson 
Correlation 

.706
**
 1 .576

**
 .795

**
 .668

**
 .619

**
 .787

**
 .748

**
 .870

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

Y.3 

Pearson 
Correlation 

.564
**
 .576

**
 1 .639

**
 .603

**
 .550

**
 .576

**
 .521

**
 .744

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

Y.4 

Pearson 
Correlation 

.593
**
 .795

**
 .639

**
 1 .738

**
 .782

**
 .820

**
 .761

**
 .906

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

Y.5 

Pearson 
Correlation 

.679
**
 .668

**
 .603

**
 .738

**
 1 .650

**
 .682

**
 .671

**
 .850

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

Y.6 

Pearson 
Correlation 

.506
**
 .619

**
 .550

**
 .782

**
 .650

**
 1 .791

**
 .740

**
 .832

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

Y.7 

Pearson 
Correlation 

.621
**
 .787

**
 .576

**
 .820

**
 .682

**
 .791

**
 1 .930

**
 .911

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

Y.8 

Pearson 
Correlation 

.595
**
 .748

**
 .521

**
 .761

**
 .671

**
 .740

**
 .930

**
 1 .875

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

TOTAL.Y 

Pearson 
Correlation 

.779
**
 .870

**
 .744

**
 .906

**
 .850

**
 .832

**
 .911

**
 .875

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.942 .943 8 

 

 

 



 

 

b. Kepuasan Kerja 

Correlations 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 TOTAL.X1 

X1.1 

Pearson 
Correlation 

1 .690
**
 .814

**
 .692

**
 .768

**
 .659

**
 .825

**
 .804

**
 .882

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

X1.2 

Pearson 
Correlation 

.690
**
 1 .743

**
 .699

**
 .695

**
 .722

**
 .702

**
 .696

**
 .826

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

X1.3 

Pearson 
Correlation 

.814
**
 .743

**
 1 .778

**
 .848

**
 .784

**
 .816

**
 .844

**
 .933

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

X1.4 

Pearson 
Correlation 

.692
**
 .699

**
 .778

**
 1 .741

**
 .707

**
 .689

**
 .925

**
 .868

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

X1.5 

Pearson 
Correlation 

.768
**
 .695

**
 .848

**
 .741

**
 1 .772

**
 .864

**
 .811

**
 .918

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

X1.6 

Pearson 
Correlation 

.659
**
 .722

**
 .784

**
 .707

**
 .772

**
 1 .795

**
 .738

**
 .860

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

X1.7 

Pearson 
Correlation 

.825
**
 .702

**
 .816

**
 .689

**
 .864

**
 .795

**
 1 .776

**
 .912

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

X1.8 

Pearson 
Correlation 

.804
**
 .696

**
 .844

**
 .925

**
 .811

**
 .738

**
 .776

**
 1 .925

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

TOTAL.X1 

Pearson 
Correlation 

.882
**
 .826

**
 .933

**
 .868

**
 .918

**
 .860

**
 .912

**
 .925

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.961 .963 8 

 

 

 



 

 

c. Stres Kerja 

Correlations 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 TOTAL.X2 

X2.1 

Pearson 
Correlation 

1 .760
**
 .815

**
 .698

**
 .822

**
 .633

**
 .589

**
 .659

**
 .906

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

X2.2 

Pearson 
Correlation 

.760
**
 1 .663

**
 .705

**
 .781

**
 .504

**
 .386

**
 .768

**
 .849

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

X2.3 

Pearson 
Correlation 

.815
**
 .663

**
 1 .778

**
 .817

**
 .723

**
 .377

**
 .636

**
 .876

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

X2.4 

Pearson 
Correlation 

.698
**
 .705

**
 .778

**
 1 .709

**
 .636

**
 .210

*
 .796

**
 .842

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .041 .000 .000 

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

X2.5 

Pearson 
Correlation 

.822
**
 .781

**
 .817

**
 .709

**
 1 .651

**
 .465

**
 .686

**
 .897

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

X2.6 

Pearson 
Correlation 

.633
**
 .504

**
 .723

**
 .636

**
 .651

**
 1 .355

**
 .655

**
 .786

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

X2.7 

Pearson 
Correlation 

.589
**
 .386

**
 .377

**
 .210

*
 .465

**
 .355

**
 1 .313

**
 .565

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .041 .000 .000  .002 .000 

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

X2.8 

Pearson 
Correlation 

.659
**
 .768

**
 .636

**
 .796

**
 .686

**
 .655

**
 .313

**
 1 .848

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .002  .000 

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

TOTAL.X2 

Pearson 
Correlation 

.906
**
 .849

**
 .876

**
 .842

**
 .897

**
 .786

**
 .565

**
 .848

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.928 .931 8 

 

 



 

 

d. Lingkungan Kerja 

Correlations 

 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 TOTAL.X3 

X3.1 

Pearson Correlation 1 .567
**
 .781

**
 .683

**
 .634

**
 .796

**
 .778

**
 .477

**
 .844

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

X3.2 

Pearson Correlation .567
**
 1 .649

**
 .570

**
 .558

**
 .568

**
 .495

**
 .603

**
 .739

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

X3.3 

Pearson Correlation .781
**
 .649

**
 1 .748

**
 .804

**
 .819

**
 .763

**
 .557

**
 .904

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

X3.4 

Pearson Correlation .683
**
 .570

**
 .748

**
 1 .675

**
 .714

**
 .700

**
 .540

**
 .841

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

X3.5 

Pearson Correlation .634
**
 .558

**
 .804

**
 .675

**
 1 .801

**
 .730

**
 .732

**
 .874

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

X3.6 

Pearson Correlation .796
**
 .568

**
 .819

**
 .714

**
 .801

**
 1 .936

**
 .664

**
 .925

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

X3.7 

Pearson Correlation .778
**
 .495

**
 .763

**
 .700

**
 .730

**
 .936

**
 1 .652

**
 .889

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

X3.8 

Pearson Correlation .477
**
 .603

**
 .557

**
 .540

**
 .732

**
 .664

**
 .652

**
 1 .765

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

TOTAL.X3 

Pearson Correlation .844
**
 .739

**
 .904

**
 .841

**
 .874

**
 .925

**
 .889

**
 .765

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.942 .944 8 

 

 



 

 

2. Analisis Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Turnover Intetion 95 19 40 32.16 5.296 

Kepuasan Kerja 95 19 40 31.32 6.261 

Stres Kerja 95 23 40 30.89 5.115 

Lingkungan Kerja 95 20 40 32.05 5.352 

Valid N (listwise) 95     

 

3. Asumsi Klasik 

a. Normalitas Data 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 95 

Normal Parameters
a,b

 
Mean .0000000 

Std. Deviation 3.19854385 

Most Extreme Differences 

Absolute .091 

Positive .091 

Negative -.074 

Kolmogorov-Smirnov Z .887 

Asymp. Sig. (2-tailed) .411 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 



 

 

b. Multikolinearitas 

                                Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

Kepuasan Kerja .894 1.119 

Stres Kerja .711 1.407 

Lingkungan Kerja .746 1.341 

a. Dependent Variable: Turnover Intetion 

 

c. Heteroskedastisitas 

 
  



 

 

4. Analisis Mediasi Metode Product Of Coefficient 

 
1. Regression X1 terhadap M 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .235
a
 .055 .045 6.11765 

a. Predictors: (Constant), stres kerja X1 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients  

B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) 22.418 3.863  5.804 .000 

stres kerja X1 .288 .123 .235 2.334 .022 

a. Dependent Variable: kepuasan kerja M 

 

2. Regression X1 dan M terhadap Y 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .527
a
 .278 .262 4.54872 

a. Predictors: (Constant),kepuasan kerja M, stres kerja X1 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients  

B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) 15.350 3.352  4.579 .000 

stres kerja X1 .547 .094 .528 5.793 .000 

kepuasan 
kerja M 

-.003 .077 -.003 -.035 .972 

a. Dependent Variable: turnover intention Y 

 
  



 

 

1. Regression X2 terhadap M 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .093
a
 .009 -.002 6.26730 

a. Predictors: (Constant), lingkungan kerja X2 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients  

B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) 34.787 3.924  8.865 .000 

lingkungan 
kerja X2 

-.108 .121 -.093 -.897 .372 

a. Dependent Variable: kepuasan kerja M 

 

2. Regression X2 dan M terhadap Y 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .783
a
 .613 .605 3.32828 

a. Predictors: (Constant), kepuasan kerja M, lingkungan kerja X2 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients  

B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) 2.396 2.831  .846 .400 

lingkungan 
kerja X2 

.769 .064 .777 11.939 .000 

kepuasan 
kerja M 

.163 .055 .193 2.965 .004 

a. Dependent Variable: turnover intention Y 

 

 

 



 

 

5. Uji Hipotesis 

 

a. Koefisien Determinasi 1 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .527
a
 .278 .262 4.54872 

a. Predictors: (Constant),kepuasan kerja M, stres kerja X1 

b. Dependent Variable: Turnover Intetion 

 

b. Koefisien Determinasi 1I 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .783
a
 .613 .605 3.32828 

a. Predictors: (Constant), kepuasan kerja M, lingkungan kerja X2 

b. Dependent Variable: Turnover Intetion 

 

6. Frekuensi 

a. Turnover Intetion 

Y.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 1 1.1 1.1 1.1 

3 27 28.4 28.4 29.5 

4 43 45.3 45.3 74.7 

5 24 25.3 25.3 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

 

 



 

 

 

Y.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

3 27 28.4 28.4 28.4 

4 35 36.8 36.8 65.3 

5 33 34.7 34.7 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

Y.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 2 2.1 2.1 2.1 

3 13 13.7 13.7 15.8 

4 38 40.0 40.0 55.8 

5 42 44.2 44.2 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

Y.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

3 26 27.4 27.4 27.4 

4 37 38.9 38.9 66.3 

5 32 33.7 33.7 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

Y.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 8 8.4 8.4 8.4 

3 17 17.9 17.9 26.3 

4 39 41.1 41.1 67.4 

5 31 32.6 32.6 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

 

 

 



 

 

Y.6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 1 1.1 1.1 1.1 

3 27 28.4 28.4 29.5 

4 38 40.0 40.0 69.5 

5 29 30.5 30.5 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

Y.7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 1 1.1 1.1 1.1 

3 26 27.4 27.4 28.4 

4 50 52.6 52.6 81.1 

5 18 18.9 18.9 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

Y.8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 1 1.1 1.1 1.1 

3 24 25.3 25.3 26.3 

4 49 51.6 51.6 77.9 

5 21 22.1 22.1 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

b. Kepuasan Kerja 

X1.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 11 11.6 11.6 11.6 

3 17 17.9 17.9 29.5 

4 51 53.7 53.7 83.2 

5 16 16.8 16.8 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 



 

 

 

X1.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 1 1.1 1.1 1.1 

3 24 25.3 25.3 26.3 

4 43 45.3 45.3 71.6 

5 27 28.4 28.4 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

X1.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 11 11.6 11.6 11.6 

3 25 26.3 26.3 37.9 

4 31 32.6 32.6 70.5 

5 28 29.5 29.5 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

X1.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 1 1.1 1.1 1.1 

3 21 22.1 22.1 23.2 

4 47 49.5 49.5 72.6 

5 26 27.4 27.4 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

X1.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 12 12.6 12.6 12.6 

3 18 18.9 18.9 31.6 

4 35 36.8 36.8 68.4 

5 30 31.6 31.6 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

 



 

 

X1.6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

3 21 22.1 22.1 22.1 

4 47 49.5 49.5 71.6 

5 27 28.4 28.4 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

X1.7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 12 12.6 12.6 12.6 

3 16 16.8 16.8 29.5 

4 40 42.1 42.1 71.6 

5 27 28.4 28.4 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

X1.8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 12 12.6 12.6 12.6 

3 10 10.5 10.5 23.2 

4 47 49.5 49.5 72.6 

5 26 27.4 27.4 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

c. Stres Kerja 

X2.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

3 44 46.3 46.3 46.3 

4 35 36.8 36.8 83.2 

5 16 16.8 16.8 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

 

 



 

 

X2.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 2 2.1 2.1 2.1 

3 25 26.3 26.3 28.4 

4 40 42.1 42.1 70.5 

5 28 29.5 29.5 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

X2.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

3 34 35.8 35.8 35.8 

4 46 48.4 48.4 84.2 

5 15 15.8 15.8 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

X2.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 8 8.4 8.4 8.4 

3 22 23.2 23.2 31.6 

4 54 56.8 56.8 88.4 

5 11 11.6 11.6 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

X2.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

3 37 38.9 38.9 38.9 

4 43 45.3 45.3 84.2 

5 15 15.8 15.8 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

 

 

 

 



 

 

X2.6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 1 1.1 1.1 1.1 

3 30 31.6 31.6 32.6 

4 36 37.9 37.9 70.5 

5 28 29.5 29.5 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

X2.7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

3 29 30.5 30.5 30.5 

4 31 32.6 32.6 63.2 

5 35 36.8 36.8 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

X2.8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 8 8.4 8.4 8.4 

3 19 20.0 20.0 28.4 

4 43 45.3 45.3 73.7 

5 25 26.3 26.3 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

d. Lingkungan Kerja 

X3.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

3 31 32.6 32.6 32.6 

4 33 34.7 34.7 67.4 

5 31 32.6 32.6 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

 

 



 

 

X3.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 2 2.1 2.1 2.1 

3 16 16.8 16.8 18.9 

4 40 42.1 42.1 61.1 

5 37 38.9 38.9 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

X3.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

3 28 29.5 29.5 29.5 

4 39 41.1 41.1 70.5 

5 28 29.5 29.5 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

X3.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 8 8.4 8.4 8.4 

3 19 20.0 20.0 28.4 

4 36 37.9 37.9 66.3 

5 32 33.7 33.7 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

X3.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 1 1.1 1.1 1.1 

3 28 29.5 29.5 30.5 

4 37 38.9 38.9 69.5 

5 29 30.5 30.5 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

 

 

 



 

 

X3.6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 1 1.1 1.1 1.1 

3 29 30.5 30.5 31.6 

4 47 49.5 49.5 81.1 

5 18 18.9 18.9 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

X3.7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 1 1.1 1.1 1.1 

3 26 27.4 27.4 28.4 

4 46 48.4 48.4 76.8 

5 22 23.2 23.2 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

X3.8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

3 21 22.1 22.1 22.1 

4 42 44.2 44.2 66.3 

5 32 33.7 33.7 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

 
 



 

Lampiran 

Distribusi Z tabel baku 
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hambanya yang berusaha. 
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