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Abstrak 

Stres kerja merupakan kondisi yang muncul sebagai akibat dari interaksi 

antara individu dengan pekerjaan. Stres bisa menyebabkan efek positif maupun 

negatif tergantung dari individu tersebut. Jika individu tersebut tidak bisa 

memanage stres maka akan menyebabkan masalah yang bisa mengganggu 

individu itu sendiri seperti sakit, tekanan darah tinggi bahkan jantung. Sebaliknya 

jika individu itu bisa memanage stres maka akan menyebabkan individu tersebut 

termotivasi untuk melakukan pekerjaannya sampai mereka puas dengan pekerjaan 

itu. Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh 

langsung maupun tidak langsung stresor terhadap stres dan outcomes. Sumber-

sumber stres (stresor) yang diteliti adalah stresor yang bersumber dari individu itu 

sendiri (karakteristik individu), organisasi (karakteristik pekerjaan), eksternal 

(dukungan sosial) terhadap stres kerja dan akibatnya terhadap kepuasan kerja.  

Hasil penelitian menunjukkan dukungan sosial berpengaruh positif 

terhadap stress kerja. Karakteristik individu, karakteristik pekerjaan tidak 

berpengaruh terhadap stress kerja. Karakteristik individu, karakteristik pekerjaan 

dan stres kerja tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Stres kerja merupakan 

variabel intervening antara karakteristik individu, karakteristik pekerjaan dan 

dukungan sosial dengan kepuasan kerja.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Persaingan antar individu maupun tuntutan profesionalisme yang tinggi 

dalam lingkungan kerja mengakibatkan berbagai macam tekanan yang dihadapi 

oleh individu, baik itu tekanan yang timbul dari lingkungan kerja itu sendiri 

maupun lingkungan sosial (masyarakat). Tekanan-tekanan yang timbul lama 

kelamaan dapat menyebabkan stres. Hal ini dipertegas oleh Luthans (2006 : 441), 

tuntutan pekerjaan tidak sedikit menyebabkan karyawan stres bahkan kondisi 

lingkungan baru semakin memperburuk suasana. Pendapat yang sama ditunjukkan 

oleh Tunjungsari (2011), bahwa banyak karyawan yang setiap tahunnya 

mengambil cuti untuk mengurangi ketegangan maupun stres yang terjadi dalam 

pekerjaan mereka.  

Stres merupakan adapatasi atas respon individu yang dimediasi oleh 

individu yang berbeda sebagai konsekuensi atas tindakan, situasi atau kejadian 

yang memberikan tekanan berlebih terhadap seseorang. (Ivancevich et all, 2008: 

224). Stres yang berlebihan akan mempengaruhi emosi seseorang yang pada 

akhirnya dapat mempengaruhi bahkan mengganggu pekerjaan maupun prestasi 

kerja individu itu sendiri. Namun disisi lain stres yang terjadi dapat dicegah 

tergantung individu itu sendiri dan pemahaman individu akan sumber stres itu 

sendiri. Individu yang mampu mengendalian dan memahami sumber stres dapat 

membantu organisasi supaya berjalan lebih efektif bahkan memberikan kepuasan 

tersendiri bagi individu yang pada akhirnya mempengaruhi organisasi. Hal ini 
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dipertegas oleh Robbins (2006) bahwa stres berdampak langsung terhadap 

kepuasan, hal ini disebabkan karena ketegangan maupun stres yang disebabkan 

oleh pekerjaan pada umumnya mengurangi kepuasan kerja. 

Kepuasan kerja karyawan merupakan faktor yang paling dominan karena 

keberadaan karyawan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan kegiatan 

organisasi. Organisasi yang memberikan kenyamanan kepada karyawan akan 

menyebabkan karyawan mengerjakan pekerjaannya dengan rasa tanggungjawab 

bahkan disiplin yang tinggi dengan kata lain karyawan puas atas pekerjaan yang 

diberikan yang pada akhirnya mempengaruhi organisasi. Luthans (2006) 

menjelaskan bahwa pada dasarnya kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat 

individual karena setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda 

beda sesuai dengan karakteristik yang berlaku pada diri individu itu sendiri. 

Semakin tinggi penilaian akan suatu pekerjaan yang dirasakan sesuai harapan 

individunya, maka makin tinggi pula kepuasannya terhadap pekerjaan tersebut.  

Kepuasan kerja tidak hanya dipengaruhi langsung oleh stres kerja tetapi 

juga faktor yang lain diantaranya karakteristik individu, karakteristik organisasi 

maupun faktor eksternal yaitu dukungan sosial. Baron & Byrne (1994) 

menjelaskan bahwa kepuasan kerja dipengaruhi oleh faktor organisasi dan faktor 

individual atau karakteristik karyawan. Salah satu faktor individual yang 

mempengaruhi kepuasan kerja adalah status. Status pekerjaan yang rendah dan 

sifatnya rutin akan mendorong karyawan untuk mencari pekerjaan lain. Kepuasan 

kerja dapat diukur dari gaji, kondisi kerja, mutu pengawasan, teman sekerja, jenis 

pekerjaan, keamanan kerja dan kesempatan untuk maju . Sedangkan faktor 
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individu adalah kebutuhan-kebutuhan yang dimilikinya, nilai-nilai yang dianut 

dan sifat-sifat kepribadian.  

Pendapat yang tidak jauh berbeda diutarakan oleh Blum (1956) bahwa 

kepuasan kerja dipengaruhi oleh faktor individual, faktor sosial maupun faktor 

pekerjaan. Faktor individu dipengaruhi oleh umur, kesehatan, watak dan harapan. 

Faktor sosial dipengaruhi oleh hubungan kekeluargaan, pandangan masyarakat, 

kesempatan berkreasi, kegiatan perserikatan pekerja, kebebasan berpolitik, dan 

hubungan kemasyarakatan.  

Menurut Deeter (1997), dukungan sosial yang bersumber dari  atasan, 

rekan kerja, pasangan hidup dan teman yang mau mendengarkan maupun 

memperhatikan seperti pemberian nasihat maupun saran akan mengurangi tingkat 

stres di tempat kerja dengan kata lain tingginya dukungan sosial menyebabkan 

rendahnya stres kerja. Selain berpengaruh negatif terhadap stres kerja dukungan 

sosial juga berpengaruh terhadap tingkat kepuasan kerja. Karyawan yang 

mendapatkan dukungan sosial yang tinggi akan mempunyai tingkat kepuasan 

kerja yang tinggi.  Hal yang sama juga diungkapkan oleh King dan Peart (1992), 

Parasuraman et.al (1992) dan Dunseath, Beehr (1997) yang menyatakan bahwa 

dukungan sosial berhubungan positif dengan kepuasan kerja dan kinerja.  

Profesi atau pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan kepada 

masyarakat cenderung mempunyai tingkat stress yang tinggi karena karakteristik 

dari pekerjaan tersebut. Menurut berita di koran online (metro.kompasiana.com) 

menyebutkan bahwa salah satu profesi tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja 

(Satpol PP). Satpol PP merupakan profesi yang dianggap tidak berguna karena di 
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dominasi dengan informasi negatif dan cerita penggusuran saja. Citra yang 

terlanjur kurang baik menyebabkan masyarakat kurang memberikan dukungan 

atas tugas yang dilakukan oleh Satpol PP. Padahal sukses tidaknya tugas mereka 

salah satunya ditentukan oleh dukungan masyarakat. 

Kurangnya dukungan masyarakat, besarnya ancaman yang diterima karena 

tugasnya sehingga dapat dikatakan sebagai stressor potensial yang menimbulkan 

stress kerja. Seperti yang dijelaskan oleh West and Colen (1989) bahwa stressor 

pada profesi seperti polisi di klasifikasikan menjadi stressor dari luar organisasi 

(dukungan sosial), stressor individu (karakteristik individu), stressor yang 

berhubungan dengan pekerjaan (karakteristik pekerjaan). Stressor tersebut akan 

menyebabkan stress yang pada akhirnya akan mempengaruhi outcomes yang lain 

seperti kepuasan kerja. Gejala yang ditimbulkan karena stress adalah gejala fisik 

maupun gejala perilaku (Ivanchevic, 2008 : 229). 

Berdasarkan penjelasan tersebut terkait dengan pengaruh stressor yang 

bersumber pada individu (karakteristik individu), sumber yang berhubungan 

dengan pekerjaan (karakteristik pekerjaan) dan stressor dari luar organisasi 

(dukungan sosial) terhadap stress kerja dan kepuasan kerja maka penelitian ini 

dilaksanakan pada instansi pelayanan jasa masyarakat yaitu Satpol PP karena 

profesi ini dianggap sebagai instansi yang bergerak pada bidang pelayanan 

masyarakat yang memiliki stress tinggi.     
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini 

dapat dirangkum sebagai berikut: 

1. Apakah karakteristik individu, karakteristik pekerjaan dan dukungan sosial 

berpengaruh langsung terhadap stres kerja. 

2. Apakah karakteristik individu, karakteristik pekerjaan dan dukungan sosial 

berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja 

3. Apakah karakteristik individu, karakteristik pekerjaan dan dukungan sosial 

berpengaruh tidak langsung terhadap kepuasan kerja melalui stres kerja  

 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris: 

1. Pengaruh langsung karakteristik individu, karakteristik pekerjaan dan 

dukungan sosial terhadap stres kerja. 

2. Pengaruh langsung karakteristik individu, karakteristik pekerjaan dan 

dukungan sosial terhadap kepuasan kerja 

3. Pengaruh tidak langsung karakteristik individu, karakteristik pekerjaan dan 

dukungan sosial terhadap kepuasan kerja melalui stres kerja  

 

1.3.2. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk: 
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1. Memperkaya tinjauan literatur dan penelitian mengenai kepuasan kerja terkait 

dengan stres, stresor yang bersumber dari individu (karakteristik individu), 

organisasi (karakteristik pekerjaan) dan dukungan sosial. 

2. Sumber informasi bagi perusahaan/instansi tentang langkah tepat yang harus 

dilakukan dalam rangka meningkatkan kepuasan kerja karyawan yang pada 

akhirnya meningkatkan kepuasan kerja organisasi dan langkah untuk 

menangani stres kerja karyawan terkait dengan sumber stres (stresor) terutama 

yang terkait dengan sumber stres dari organisasi. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang karakteristik individu, karakteristik pekerjaan dan 

dukungan social yang berakibat pada stres dan kepuasan kerja pernah dilakukan 

oleh peneliti diantaranya: 

1. Murtiningrum (2005), meneliti pengaruh konflik pekerjaan-keluarga terhadap 

dukungan sosial dan stres kerja pada guru SMP. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa (1) konflik pekerjaan-keluarga berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap stres kerja, (2) dukungan sosial terbukti memoderasi hubungan 

variabel konflik pekerjaan-keluarga terhadap variabel stres kerja, (3) 

dukungan sosial tertinggi adalah dukungan yang bersumber dari pasangan 

hidup dan keluarga. 

2. Arifin dkk. (2010) meneliti pengaruh karakteristik individu, stres kerja 

terhadap intention to stay melalui kepuasan kerja. Hasil penelitian menerima 7 

hipotesis dan menolak 2 hipotesis. Hipotesis yang diterima yaitu: (1) 

karakteristik individu mempengaruhi kepuasan kerja, (2) kepercayaan 

organisasi mempengaruhi kepuasan kerja, (3) karakteristik individu 

mempengaruhi komitmen organisasi, (4) stres kerja mempengaruhi komitmen 

organisasi, (5) kepuasan kerja mempengaruhi komitmen organisasi, (6) 

kepuasan kerja mempengaruhi intention to stay, (7) komitmen organisasi 

mempengaruhi intention to stay. Sedangkan hipotesis yang ditolak adalah (1) 
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stres kjerja tidak mempengaruhi kepuasan kerja dan (2) kepercayaan 

organisasi tidak mempengaruhi komitmen organisasi. 

3. Ratnawati dan Mona (2012) meneliti pengaruh stres kerja dan kepuasan kerja 

terhadap turover intention. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stres kerja 

berpengaruh positif terhadap turnover intention karyawan, Kepuasan kerja 

berpengaruh positif terhadap turnover intention karyawan.  .   

4. Jansen et. al (1996) meneliti pengaruh karakteristik pekerjaan dan 

karakteristik individual terhadap kepuasan kerja dan burnout pada komunitas 

perawat di Belanda. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa (1) 

kepuasan memoderasi pengaruh pekerjaan dengan burnout, (2) karakteristik 

individu dan karakteristik pekerjaan berhubungan dengan kepuasan kerja dan 

burnout, (3) kepuasan kerja paling tinggi dipengaruhi karaktik pekerjaan 

namun burnout lebih dipengaruhi oleh karaktersitik individu.  

5. Adianto dkk. (2005) meneliti karakteristik pekerjaan dan kepuasan kerja 

terhadap performansi. Analisis pengujian data menggunakan analisis jalur. 

Mereka menyimpulkan 6 hal yaitu: (1) karakteristik pekerjaan paling tinggi 

dipengaruhi oleh kerjasama dengan rekan kerja , (2) kepuasan kerja internal 

dipengaruhi pengahargaan berupa pujian sedangkan kepuasan kerja eksternal 

dipengaruhi pengarahan yang diberikan oleh atasan (3) kepuasan kerja internal 

dipengaruhi secara positif oleh kepuasan kerja eksternal dan karakteristik 

pekerjaan. (4) kepuasan kerja eksternal dipengaruhi secara positif oleh 

kepuasan kerja internal dan karakteristik pekerjaan. (5) Performansi kerja 
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dipengaruhi secara positif oleh kepuasan kerja internal, karakteristik 

pekerjaan, dan kepuasan kerja eksternal 

6. Djastuti (2011) menguji pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap komitmen 

organisasi karyawan tingkat managerial. Hasilnya mengindikasikan bahwa 

karakteristik pekerjaan yang diukur dengan keahlian, identitas tugas, tugas 

yang signifikan, otonomi dan timbale balik berpengaruh ternhadap komitmen 

organisasi karyawan.  

7. Casanheira and Maria (2010) menguji prediksi karakteristik pekerjaan dari sisi 

burnout dan konsekuensinya terhadap kinerja. Hasil penelitian menyimpulkan 

bahwa permintaan dan pengendalian sebagai pengaruh utama burnout dalam 

rentang waktu tertentu. 

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian ini tidak hanya mengacu 

kepada salah satu penelitian tetapi menggabungkan semua penelitian terkait 

dengan variabel yang diteliti.     

                            

2.2. Tinjauan Teoritis 

2.2.1. Stres 

2.2.1.1. Definisi Stres 

Stres didefinisikan oleh beberapa ahli diantaranya:  

1. Gibson et all. (1996) mendefinisikan stres sebagai tanggapan penyesuaian, 

diperantai oleh perbedaan-perbedaan individu dan/atau proses psikologis yang 

merupakan suatu konsekuensi dari setiap tindakan dari luar (lingkungan), 
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situasi atau peristiwa yang menetapkan permintaan psikologis dan/atau fisik 

berlebihan kepada seseorang. 

2. Kreitner dan Angelo (2000 : 351) mengemukakan bahwa stres adalah respon 

yang adaptif dihubungkan oleh karakteristik dan/atau proses psikologis 

individu, yang merupakan suatu konsekuensi dari setiap tindakan eksternal, 

situasi atau peristiwa yang menempatkan tuntutakn psikologis dan/atau fisik 

khusus pada seseorang  

3. Sweeney  dan  Dean (2002 : 253) menjelaskan "the  term  'stres' is easier 

to  experience than  it is to plai  to define. We say this because we've all 

felt pressures,demand and  strains  that  seem  to go  hand-in-hand with  

our  jobs. So at  a personal level we all know what stres is.at a mar 

analytical leve however,we have some trouble.The fact is, there seems to be 

no shortage of stres or causes,and yet,different things seem to cause stres 

for different people' 

4. Luthans (2006 : 440) mengemukakan bahwa pada umumnya stres 

dianggap sebagai  istilah negatif. Stres bisa menjadi sesuatu yang baik 

maupun buruk. Stres yang baik disebut eustres sedangkan yang buruk 

disebut dengan bentuk disstres (stres yang buruk)  

5. Ivancevich et all (2008, 224) menjelaskan stres sebagai adapatasi atas respon 

individu yang dimediasi oleh individu yang berbeda sebagai konsekuensi atas 

tindakan, situasi atau kejadian yang memberikan tekanan berlebih terhadap 

seseorang.  

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa stres merupakan 

konsekuensi yang diterima oleh individu akibat suatu kejadian maupun tekanan 
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yang berlebihan dan berlawanan dengan apa yang diharapkan 

 
 
 
2.2.1.2. Model Stres 

Model stres memberikan kerangka acuan bagi manajer untuk memikirkan 

stres di tempat kerja bahkan kemungkinan intervensi sangat dibutuhkan untuk 

mengurangi dampak negatif dari stres. Stres dapat disebabkan oleh individu atau 

organisasi. Perhatian khusus atas stres dapat mengurangi kejadian, intensitas dan 

pengaruh negatif dari stres. Manajemen stres dapat meminimalisasi sumber dari 

stres. Model stres di lingkungan kerja menurut Ivancevich et all (2008, 227), 

stresor mendorong terjadinya stres yang pada akhirnya menghasilkan berbagai 

macam outcomes. Model Stres didesain untuk menjelaskan sumber-sumber stres 

(stresor) dari organisasi , stres itu sendiri dan outcomes. 

Model stres menunjukkan hubungan hubungan tidak langsung antara 

stresor (individu maupun organisasi) dengan outcomes dan hubungan langsung 

antara stresor dengan stres. Hubungan langsung maupun tidak langsung tersebut 

dipengaruhi oleh stres sebagai moderator. Faktor individu seperti umur, dukungan 

sosial dan personalitas merupakan moderator yang potensial.  

Stresor adalah faktor lingkungan yang memiliki potensi untuk 

menimbulkan stres artinya ada suatu kondisi yang terbukti menjadi bagian dari 

hampir setiap orang tertentu karena dalam kenyataannya kepribadian individu 

seringkali menentukan sejauhmana stresor potensial menjadi stresor yang benar-

benar menyebabkan stres. Gambar model stres dapat dilihat pada gambar 2.1 

berikut ini:  
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Gambar 2.1 

Model Stres  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Ivancevich et all (2008, 227) 
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Model stres pada gambar 2.1 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

faktor utama yang menyebabkan stres (stresor) dikelompokkan menjadi empat (4) 

level yaitu level individu, kelompok, organisasi dan faktor diluar organisasi. 

a. Stresor Level Individual 

Stresor level individual merupakan sumber stres yang timbul dari 

individu itu sendiri dengan kata lain berkaitan langsung dengan tugas 

seseorang (person-job interface). Stresor level individual adalah role 

overload, role concflict, role ambiguity dan responsibility for other people. 

Role overload (Peran yang berlebihan), peran ini terjadi ketika seorang 

karyawan memiliki pekerjaan yang berlebihan yang harus dikerjakan atau di 

bawah tekanan jadwal waktu yang ketat (deadline yang terlalu cepat). Peran 

yang berlebihan ini menunjukkan suatu level dimana tuntutan pekerjaan 

melebihi sumber daya personal atau sejauhmana karyawan tidak bisa 

memenuhi tugas pekerjaan yang diharapkan. 

Role concflict (Konflik Peran), peran ini terjadi ketika satu atau 

beberapa karyawan memiliki tugas dan tanggungjawab yang saling 

bertentangan antara yang satu dengan yang lain.  

 Role ambiguity (Peran yang tidak jelas), peran ini terjadi ketika 

pekerjaan itu sendiri tidak dapat didefinisikan dengan jelas oleh karena itu 

karyawan tidak mampu menentukan secara tepat apa yang diminta oleh 

organisasi tempat mereka kerja sehingga karyawan merasa cemas apakah 

kinerja mereka baik atau tidak. 
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Responsibility for other people (Tanggungjawab kepada orang lain) 

menunjukkan suatu kondisi dimana tanggungjawab yang dipikul terlalu berat, 

tidak hanya pekerjaan mereka sendiri tetapi juga konsekuensi terhadap masa 

depan anggota dan organisasi.  

b. Stresor Level Grup (kelompok) 

Stresor pada level ini disebabkan oleh dinamika kelompok dan 

perilaku manajerial. Manajerial menciptakan stres bagi karyawan melalui (1) 

perilaku yang tidak konsisten, (2) gagal menjaga hubungan, (3) kurang 

perhatian (4) tidak cukup memberi petunjuk (5) penciptaan produktivitas yang 

terlalu tinggi dan (6) terlalu memusatkan perhatian pada kinerja yang kurang 

baik tetapi mengabaikan kinerja yang baik.  

c. Stresor Level Organisasi 

Stresor level organisasi mempengaruhi sebagian besar karyawan 

organisasi. Iklim atau budaya organisasi merupakan contoh utama dari stresor 

level organisasi. Lingkungan kerja dengan tekanan yang tinggi sedangkan 

tidak ada tempat bagi karyawan untuk mengurangi stres mereka, maka akan 

menimbulkan respon stres yang semakin menjadi-jadi.  

d. Stresor Level Ekstra organisasi   

Stresor level ini disebabkan faktor-faktor dari luar organisasi seperti 

masalah keluarga, masalah keuangan, dinamika perubahan angkatan kerja dan 

lain-lain. 

Stresor yang digunakan pada penelitian ini adalah stres pada tingkat 

individu yaitu konflik ganda antara konflik pekerjaan – keluarga sedangkan pada 
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level manajerial adalah kepemimpinan. Outcomes yang dipilih adalah kinerja 

karyawan. Menurut Ivancevich et all (2008, 226), konflik peran merupakan 

konflik individu yang berbenturan antara harapan yang satu dengan yang lain. 

Moderating  

Moderating merupakan variabel yang bisa memperkuat atau memperlemah 

hubungan antara stresor, stres dan dampak dari stres. Ada tidaknya stres sangat 

bergantung penilaian seseorang terhadap stresor. Artinya, stressor yang sama 

pada waktu berlainan akan direspon dengan cara yang berbeda oleh orang yang 

sama. Perbedaan dalam cara merespon stresor tersebut disebabkan karena adanya 

variabel-variabel lain yang mendukung atau menghambat cara seseorang 

merespon stressor. Tipikal moderating yang bisa menjembatani hubungan antara 

stresor, stres dan dampaknya, diantaranya adalah: 

1. Dukungan sosial, merupakan anggapan karyawan bahwa dirinya memperoleh 

bantuan – moral dan sosial dalam mengatasi berbagai macam persoalan 

pekerjaan.  

2. Hereditas (Keteguhan hati). Stres karena pekerjaan biasanya bisa diminimalisir 

dengan sekumpulan kepribadian yang disebut hereditas – keteguhan hati. 

Keteguhan hati merupakan kemampuan seseorang untuk mengubah fikiran 

(persepsi) maupun prilakunya terhadap stresor yang negatif menjadi positif 

seperti stresor dianggap sebagai lingkungan yang memberi peluang untuk 

berkembang.  

3. Kepribadian, kepribadian Tipe A Vs. Tipe B. Karakteristik manusia dengan 

kepribadian Tipe A adalah tipikal orang yang ingin segera menyelesaikan 
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pekerjaan sehingga bisa mengerjakan pekerjaan lain sekaligus dalam jumlah 

yang banyak. Sebaliknya, orang yang tidak terburu-buru, sedikit agak santai, 

dan tidak ambisius dikategorikan sebagai orang dengan kepribadian Tipe B.  

   

2.2.1.3. Dampak Stres 

Dampak stres di tempat kerja tidak selamanya buruk bagi kinerja individu 

(karyawan) maupun kinerja organisasional. Pada tingkat tertentu, stres dapat 

meningkatkan kinerja (job performance) namun pada tingkat stres yang tinggi 

akan menimbulkan masalah bagi karyawan baik secara fisik, psikis maupun 

perilaku. 

Dampak stres yang tinggi menyebabkan masalah kesehatan diantaranya 

tekanan darah tinggi, tingkat kolesterol yang tinggi bahkan dapat menyebabkan 

sakit jantung. Selain itu juga dapat dilihat dari perilaku seperti perubahan 

produktivitas, absensi, meningkatnya konsumsi alkohol, bicara cepat, gelisah dan 

gangguan tidur. 

  

2.2.2.  Karakteristik Individu 

Setiap organisasi mempunyai sumber daya salah satunya adalah sumber 

daya manusia yang merupakan sekumpulan karyawan yang terdiri dari berbagai 

individu yang mempunyai karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan 

yang lain. Karakteristik individu merupakan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh 

masing-masing individu, dimana antara individu yang satu dengan yang lain 
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mempunyai karakteristik yang berbeda dalam menanggapi semua yang terkait 

dengan aspek kehidupan maupun lingkungan.  

Menurut Gibson et.al., (2003:43) variabel individu dikelompokkan 

menjadi tiga, yaitu; (1) kemampuan dan ketrampilan baik mental maupun fisik, 

(2) demografis, misalnya jenis kelamin, usia dan ras, dan (3) latar belakang, yaitu  

keluarga, kelas sosial dan pengalaman. Hal yang sama juga diungkapkan oleh 

Robbins (2006:46) bahwa karakteristik individu mencakup usia, jenis kelamin, 

tingkat pendidikan, status perkawinan, dan masa kerja dalam organisasi.  

1. Umur  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur berhubungan positif dengan 

kepuasan kerja sampai dengan umur 60 tahun. Kepuasan kerja akan cenderung 

meningkat seiring dengan pertambahan umur pada karyawan profesional 

namun kepuasan cenderung menurun seiring pertumbuhan umur pada 

karyawan non professional.  

2. Jenis Kelamin  
 

Hasil penelitian banyak yang menemukan bahwa wanita lebih bersedia untuk 

mematuhi wewenang, dan pria lebih agresif dan lebih besar kemungkinannya 

daripada wanita dalam memiliki pengharapan untuk sukses. Bukti yang 

konsisten juga menyatakan bahwa wanita mempunyai tingkat kemangkiran 

yang lebih tinggi daripada pria.  

 

 

 



 

24 

 

3. Masa Kerja  

Robbins (2006:51) menujukkan bahwa  semakin lama masa kerja karyawan, 

akan cenderung membuat seorang karyawan lebih merasa betah dan nyaman 

karena sudah beradaptasi dengan lingkungan organisasinya.  

4. Tingkat Pendidikan  

Tingkat pendidikan mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Tingkat 

pendidikan seseorang akan mempengaruhi pola pikir yang nantinya berdampak 

pada tingkat kepuasan kerja.  

 

2.2.3. Karakteristik Pekerjaan 

Karakteristik pekerjaan merupakan sifat dan tugas yang meliputi tanggung 

jawab, variasi tugas dan tingkat kepuasan yang diperoleh dari pekerjaan itu 

sendiri. Karakteristik pekerjaan menurut Hackman dan Oldham (1980) yang 

dirangkum oleh Robbins (2006: 641) ada 5 yaitu : 

1. Variasi keterampilan yang dibutuhkan (skill variety). 

Variasi keterampilan adalah tingkat dimana seseorang perlu menggunakan 

berbagai keterampilan dan kemampiannya untuk melakukan pekerjaan. 

pekerjaan yang mempunyai keragaman tinggi ini akan membuat karyawan 

menggunakan beberapa keterampilan dan bakat untuk menyelesaikan 

tugasnya. 

Pekerjaan yang beragam dipandang lebih menantang karena mencakup 

bebrapa jenis pekerjaan. pekerjaan seperti ini akan menghilangkan rasa 

kemonotonan yang timbul dari setiap aktivitas yang berulang. selain itu 

keragaman keterampilan akan menimbulkan perasaan kompeten yang lebih 

besar bagi para pekerja, karena para pekerja dapat melakukan jenis pekerjaan 

yang berlainan dengan cara yang berbeda. 

2. Prosedur dan Kejelasan Tugas (task identity) 

Tingkat dimana suatu pekerjaan itu memerlukan penyelesaian yang 

menyeluruh dan dapat diidentifikasikan . gerakan manajemen ilmiah masa 

lampau telah menimbulkan pekerjaan yang terlalu dispesialisasikan dan 

rutinitas. para karyawan mengerjakan bagian kecil dari pekerjaan sehingga 

para karyawan tidak dapat mengidentifikasikan salah satu hasil kerja dengan 
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upaya mereka sendiri. para karyawan tidak dapat memiliki rasa menyelesaikan 

atau tanggung jawab terhadap pekerjan secara keseluruhan. 

3. Kepentingan Tugas (task significant) 

tingkat dimana pekerjaan itu dapat memberikan pengaruh besar pada 

kehidupan atau pekerjaan orang lain. dengan kata lain sejauh mana tingkat 

kepentingan pekerjaan tersebut. 

4. Kewenangan dan tanggung jawab (autonomy). Tingkat atau keadaan dimana 

sesuatu pekerjaan itu memberikan kebebasan kepada karyawan untuk dapat 

merancang dan memprogramkan aktivitas kerjanya sendiri. pekerjaan yang 

mempunyai otonomi mendorong karyawan menggunakan kemampuan dan 

kebikjaksanaan untuk dapat menentukan strategi dalam melaksanakan 

pekerjaannnya. 

5. Umpan balik dari tugas yang telah dilaksanakan (feedback). 

Tingkat dimana karyawan mendapat umpan balik dari pngetahuan mngenai 

hasil dari pekerjaannya. Umpan balik mengacu pada informasi yang diberikan 

kepada seorang karyawan atas prestasi yang dicapainya dalam pekerjaan. 

Umpan Balik dapat timbul dari pekerjaan itu sendiri, pimpinan atau atasan 

atau rekan kerja lainnya. Gagasan atau kata- kata umpan balik yang cukup 

sederhana akan sangat penting dan berarti bagi karyawan, terlebih apabila 

diwujudkan dalam bentuk hadiah atau bonus. Mereka perlu mengetahui 

seberapa baik prestasi mereka, karena mereka menyadari bahwa prestasi itu 

memeang berbeda- beda, dan agar dapat melakukan penyesuaian diri melalui 

proses perolehan atau pembentukan keahlian. 

 

Karakteristik pekerjaan akan menghasilkan reaksi psikologis seorang 

individu terhadap makna dan tanggungjawab akan pekerjaan yang pada akhirnya 

mempengaruhi outcomes, salah satunya adalah kepuasan kerja. Keterkaitan 

karakteristik pekerjaan, reaksi psikologis dan outcomes dapat dijelaskan dalam 

gambar 2.2 berikut: 
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Gambar 2.2 

 Model Karakteristik Pekerjan, modifikasi 

 

 Gambar 2.2 menjelaskan karakteristik pekerjaan akan mempengaruhi 

kondisi psikologis karyawan yang pada akhirnya mempengaruhi outcomes. 

Karakteristik pekerjaan dapat dilihat maupun diukur dari variasi keahlian 

(ketrampilan), tugas teridentifikasi dengan jelas dan signifikansi tugas yang tinggi 

dapat mempengaruhi kondisi psikologi karyawan yaitu tugas yang dibebankan 

kepada karyawan bagaimanapun beratnya karena kejelasan tugas maka karyawan 

akan merasakan keberartian tugas tersebut sebagai tanggungjawab dengan 

mengaplikasikan keahlian yang dimiliki yang pada akhirnya akan diperoleh 

outcome salah satunya adalah kepuasan kerja. 
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2.2.4. Dukungan Sosial 

Kreitner dan Angelo (2000 : 368) menjelaskan dukungan sosial (social 

support) merupakan jumlah bantuan yang dirasakan diperoleh dari hubungan 

sosial. Dukungan sosial ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas hubungan 

sosial seorang individu. Semakin tinggi kuantitas dan kualitas hubungan 

seseorang maka akan tinggi juga dukungan sosial dengan kata lain hubungannya 

searah. 

 

2.2.4.1. Model Aliran Mekanisme Dukungan Sosial 

Menurut Keitner dan Angelo (2000 : 369), jaringan pendukung seseorang 

harus dirasakan selum dapat digunakan. Model aliran mekanisme dukungan sosial 

dijelaskan pada gambar 2.3 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 : Model Aliran Mekanisme Dukungan Sosial 

(Kretiner dan Angelo, 2000 : 371) 
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Berdasarkan gambar 2.3 dapat dijelaskan bahwa jaringan pendukung 

seseorang harus dirasakan sebelum dapat digunakan. Jaringan pendukung muncul 

dari 5 (lima) sumber: norma budaya, lembaga sosial, perusahaan, kelompok atau 

individu. Sumber-sumber tersebut memberikan 4 (empat) jenis dukungan: 

1. Dukungan penghargaan (esteem). Memberikan informasi bahwa seseorang 

diterima dan dihargai terlepas dari berbagai persoalan atau ketidak cukupan 

apapun 

2. Dukungan informasional. Memberikan bantuan dalam mendefinisikan, 

memahami dan menanggulangi persoalan 

3. Persahabatan sosial. Menghabiskan waktu dengan orang lain dalam 

kesenangan dan aktivitas rekreasi 

4. Dukungan instrumental. Memberikan bantuan keuangan, sumber daya 

materiil, atau pelayanan yang dibutuhkan. 

   Menerima dan memberikan dukungan sosial memberikan kepuasan baik 

secara pribadi maupun secara profesional, baik itu kenaikan gaji maupun 

memperoleh pekerjaan yang lain yang menurut individu tersebut memberikan 

reward yang lebih tinggi. Individu yang dapat merasakan dukungan sosial dan 

tersedia, maka individu tersebut akan memutuskan akan menggunakannya atau 

tidak. Jika menggunakan dukungan sosial tersebut, dukungan sosial tersebut 

bertujuan untuk global (global social support) yang mencakup jumlah 

keseluruhan dukungan yang tersedia dan dapat diterapkan di setiap waktu dan 

situasi. Dukungan sosial fungsional (functional social support) menjadi 

penyangga dampak stresor atau stres dalam situasi tertentu namun jika situasinya 

tidak tepat maka dukungan sosial fungsional tidak dapat membantu. Contoh: jika 

seseorang kehilangan pekerjaan, kompensasi menjadi tumpuan yang lebih baik 

daripada simpati dan sebaliknya persahabatan akan lebih membantu daripada 

dukungan instrumental dalam mengatasi kesendirian maupun kesepian. Setelah 

dukungan sosial didapatkan dari salah satu atau kedua tujuan dukungan tersebut 

maka efektivitas dapat ditentukan, namun jika hiburan atau pemulihan tidak 

dialami maka kemungkinan jenis dukungan tersebut tidak sesuai. 
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      2.2.5. Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja merupakan kondisi emosi individu yang sifatnya subyektif 

dan dinamis terkait dengan rasa senang maupun puas atas apa yang dihasilkan 

sudah sesuai dengan apa yang dipersepsikan (diharapkan). Menurut Vecchio 

(2003 : 265), akibat yang ditimbulkan dari stres akan mempengaruhi emosional 

karyawan yang pada akhirnya mempengaruhi pekerjaan. Reaksi emosional yang 

ditimbulkan adalah kepuasan. Kepuasan kerja merupakan salah satu fikiran dan 

perasaan maupun sikap terhadap pekerjaan.  

Apabila fikiran, perasaan maupun sikap sudah benar maka tingkat 

kepuasan tinggi namun sebaliknya kepuasan kerja akan rendah jika dipengaruhi 

stres yang berlebihan. Sikap dari karyawan terbentuk dari pekerjaan itu sendiri, 

komunikasi dengan yang lain memainkan peran yang penting. 

 

2.2.5.1. Pentingnya Kepuasan Kerja 

Manajer modern menilai kinerja organisasi dengan berbagai ukuran 

diantaranya sumberdaya manusia, return on investment (ROI), market share, laba 

setelah pajak. Beberapa alasan juga yang mendukung kemungkinan menggunakan 

kepuasan kerja karyawan dan salah satunya adalah alasan moral. 

Kepuasan kerja memainkan peranan yang penting dalam menilai 

kemampuan perusahaan dan kualifikasi karyawan. Karyawan yang mempunyai 

tingkat kepuasan yang rendah akan menyebabkan berbagai masalah seperti 

perpindahan kerja, abstein, perhimpunan aktivitas organisasi. 
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2.2.5.2. Sumber-Sumber Kepuasan Kerja 

Hasil penelitian di berbagai dunia yang dirangkum oleh Vecchio (2003 : 

267),  sebagian besar menunjukkan kesimpulan yang sama diantaranya: 

1. Kepuasan yang paling tinggi terjadi pada karyawan dengan level posisi yang 

tertinggi, namun kepuasan cenderung menurun karena pekerjaan berat atau 

berbahaya. 

2. Wanita cenderung lebih menyukai pekerjaan pada level paling bawah.  

3. Ukuran perusahaan berhubungan dengan kepuasan kerja. Karyawan pada 

perusahaan yang kecil cenderung lebih puas daripada perusahaan yang besar. 

Ukuran perusahaan bisa saja tidak mempengaruhi kepuasan kerja tetapi ukuran 

perusahaan secara spesifik lebih berhubungan dengan sumber-sumber 

kepuasan.  

 

2.2.5.3. Model Teoritis pengukur Kepuasan Kerja 

Menurut Jansen et al (1996), berbagai macam model teoritis bisa 

digunakan untuk mengukur kepuasan kerja diantaranya (1) Model Karakteristik 

Pekerjaan (Job Characteristic Model/JDC-Model) yang dipopulerkan oleh 

Hackman dan Oldham (1980), (2) Model Pengendalian Permintaan Pekerjaan 

(Job Demand Control Model/JDC-Model) yang diperkenalkan oleh Karasek dan 

Theorell (1990) dan (3) Model Dukungan Permintaan Pengendali (Demand 

Control Support Model/DCS-Model) yang dikembangkan oleh Johnson dan Hall 

(1998). 
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JC-Model dikembangkan untuk mendesain ulang pekerjaan dan 

menggambarkan perbedaan karakteristik yang berhubungan dengan kepuasan 

kerja seperti keahlian yang beraneka ragam, identitas tugas, signifikansi tugas, 

otonomi dan timbal balik. JDC-Model, permintaan psikologis (pekerjaan yang 

berlebihan) dan keputusan (otonomi) merupakan komponen terpenting. Johson 

dan Hall (1980) menambahkan dimensi dukungan sosial dalam model tersebut. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberarapa faktor tersebut berhubungan 

dengan kepuasan kerja. 

 

2.3. Kerangka Konseptual Dan Pengembangan Hipotesis 

Kepuasan kerja sangat dipengaruhi oleh karaktersitik individu, 

karakteristik pekerjaan, dukungan sosial maupun stres kerja. Kepuasan kerja 

merupakan salah satu faktor yang menentukan hasil kerja yang optimal. Tuntutan 

target pekerjaan tanpa dukungan dari kondisi kepribadian dapat mengakibatkan 

situasi stres kerja yang berlebihan pada pekerja yang akhirnya menimbulkan 

gangguan stres kerja yang akan berdampak pada kepuasan kerja. Menurut House 

(1981) dalam Deeter dan Ramsey (1997), seseorang memiliki dukungan sosial 

yang baik maka dia dapat meredam stres yang terjadi dalam pekerjaan mereka. 

Sehingga apabila seorang karyawan memiliki dukungan sosial yang tinggi maka 

akan mengelola stres kerja yang dihadapi dengan baik dan memandang stres kerja 

dengan cara yang berbeda sehingga dapat memberikan dampak yang positif 

terhadap karyawan. 
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Begitu juga dengan karakteristik individu maupun karakteristik pekerjaan. 

Menurut Jansen et al. (1996), kepuasan kerja dipengaruhi oleh karakteristik 

pekerjaan bahkan sangat besar pengaruhnya. Arifin dkk (2010) menjelaskan 

bahwa karakteristik individu berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. 

Organisasi seharusnya mampu mengembangkan ide-ide baru yang sifatnya 

memberikan kemudahan dan kepuasan terhadap karyawannya dalam menjalankan 

tugasnya dengan baik. Jika organisasi mampu mengakomodir semua itu maka 

karyawan akan bersifat loyal terhadap organisasi tempatnya bekerja. Begitu juga 

stres kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Hal ini mengindikasikan 

bahwa masih ada karyawan yang tidak puas akan jenjang karir yang telah 

dicapainya. Karyawan akan berupaya untuk mencapai jenjang karing yang lebih 

tinggi. Keadaan ini kemungkinan disebabkan karena perasaan karyawan terhadap 

jenjang karirnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, peran pekerjaannya 

dibatasi, kualitas hidup yang dirasakan masih rendah dan adanya 

ketidaknyamanan dalam karir.  

Blegen (1993) menunjukkan kepuasan kerja sangat berhubungan dengan 

stres kerja. Boumans (1990) menyimpulkan bahwa karakteristik pekerjaan, 

karakteristik individual berhubungan dengan kepuasan kerja dan karyawan yang 

menerima dukungan sosial yang tinggi lebih akan merasakan kepuasan yang 

tinggi.   

Berdasarkan uraian diatas, latar belakang maupun penelitian terdahulu, 

maka hipotesis penelitian ini adalah: 

H1 : Karaktersitik individu berpengaruh langsung terhadap stres kerja 
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H2 : Karakteristik pekerjaan berpengaruh langsung terhadap stres kerja 

H3 : Dukungan Sosial berpengaruh langsung terhadap stres kerja 

H4 :  Karakteristik individu berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja 

H5 : Karakteristik pekerjaan berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja 

H6 : Dukungan sosial berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja 

H7 : Karakteristik individu berpengaruh tidak langsung terhadap kepuasan kerja 

melalui stres kerja 

H8 : Karakteristik individu berpengaruh tidak langsung terhadap kepuasan kerja 

melalui stres kerja 

H9 : Dukungan sosial berpengaruh tidak langsung terhadap terhadap kepuasan 

kerja melalui stres kerja 

Berdasarkan hipotesis tersebut, arah maupun hubungan penelitian dapat 

digambarkan pada kerangka konseptual berikut ini: 

Gambar 2.4 

Kerangka Konseptual 

 

  

Karakteristik 

Individu 

Stres  

Kerja 
Kepuasan 

Kerja Karakteristik 

Pekerjaan 

Dukungan Sosial 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Jenis/Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif karena menekankan pada 

pengujian teori-teori sebelumnya dengan pengujian menggunakan prosedur 

statistik. (Indriantoro, 2002; 12). Berdasarkan karakteristik permasalahan, 

penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian kausalitas karena bertujuan 

menjelaskan pengaruh atau hubungan (kausal) antar variabel. (Solimun, 2007). 

Pengaruh  antar variabel tersebut dirumuskan dalam bentuk hipotesis penelitian 

yang akan diuji kebenaranya. Pengujian hipotesis ini menjelaskan fenomena 

dalam bentuk hubungan antar variabel yang merupakan hubungan kausalitas antar 

beberapa variabel eksogen (karakteristik individu, karakteristik pekerjaaan, 

dukungan sosial) yang mempengaruhi variabel endogen (stres kerja dan 

kepuasan).  

 

3.2. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.2.1. Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai Satuan Polisi Pamong 

Praja (Satpol PP) Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 250 orang 

3.2.2. Sampel 

Penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan kriteria tertentu. 

Kriteria responden dalam penelitian ini adalah anggota lapangan (operasional) 
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karena langsung berhadapan dengan masyarakat sehingga kemungkinan 

mempunyai stres yang tinggi. Berdasarkan purposive sampling, sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 150 orang 

 

3.3. Prosedur Pengumpulan Data dan Sumber Data 

3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan personally administrated 

questionnaires atau mail survey. Metode ini dilakukan melalui penyebaran 

kuesioner berupa daftar pertanyaan (kuesioner) kepada responden dengan 

pertanyaan terkait (angket terstruktur).   

 

3.3.2. Sumber Data 

Data penelitian ini adalah data primer, data dari kuesioner. Sumber data 

lainnya berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, untuk 

mencari teori-teori yang berhubungan dengan topik penelitian. 

 

3.4. Variabel Penelitian 

3.4.1. Klasifikasi Variabel 

Variabel memberikan gambaran yang lebih nyata fenomene-fenomena 

yang digeneralisasi dalam konstruk. Maka variabel-variabel dalam penelitian ini 

dikelompokkan : 

1. Variabel eksogen (variabel exogenous) atau disebut juga konstruk eksogen 

(Waluyo, 2011 : 15) yaitu variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel 
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lainnya dalam model penelitian. Variabel eksogen dalam penelitian ada 3 

yaitu 1) karakteristik individu, 2) karakteristik pekerjaan dan 3) dukungan 

sosial.  

2. Variabel endogen (variabel endogenous) atau disebut juga konstruk endogen 

(Waluyo, 2011 : 15), yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain dalam 

suatu model penelitian. Variabel endogen penelitian ini ada 2 yaitu 1) stres 

kerja dan 2) kepuasan kerja.    

 

3.4.2. Identifikasi Variabel 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Karakteristik individu,  

2. Karakteristik Pekerjaan 

3. Dukungan Sosial  

4. Stres kerja  

5. Kepuasan Kerja.    

 

3.5. Operasional Variabel 

1. Karakteristik individu, ciri tertentu dari individu yang membedakan individu 

yang satu dengan yang lainnya, baik dalam hal sikap maupun perilaku. 

Karakteristik individu diukur dengan umur, masa kerja dan pendidikan. 

Karakteristik individu diukur dengan skala likert dengan rentang nilai 1 sampai 

5 (mulai dari 1 = sangat tidak setuju sampai 5 = sangat setuju).      
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3. Karakteristik Pekerjaan, Karakteristik pekerjaan merupakan sifat dan tugas 

yang meliputi tanggung jawab, variasi tugas dan tingkat kepuasan yang 

diperoleh dari pekerjaan itu sendiri. Karakteristik pekerjaan diukur dengan 

skala likert dengan rentang nilai 1 sampai 5 (mulai dari 1 = sangat tidak setuju 

sampai 5 = sangat setuju).      

4. Dukungan Sosial, reaksi antar personal yang menimbulkan dorongan dalam 

bentuk dukungan (emosi, penilaian, informasi, dan sosial). Keempat bentuk 

dukungan tersebut akan di breakdown dan diwakili oleh dukungan dari rekan 

kerja, dukungan dari atasan, dan dukungan dari pasangan hidup atau keluarga. 

Kuesioner dimodifikasi dari teori Smet (1994) dan Sarafino (1998), Kuesioner 

disesuaikan dengan kondisi di lapangan sehingga terdiri dari 14 butir 

pernyataan. Dukungan sosial diukur dengan skala likert dengan rentang nilai 1 

sampai 5 (mulai dari 1 = sangat tidak setuju sampai 5 = sangat setuju).      

5. Stres kerja, suatu respon adaptif diperantarai oleh karakteristik individual dan 

suatu proses psikologis individu yang merupakan konsekuaensi dari tindakan 

atau situasi eksternal atau kejadian yang menempatkan suatu tuntutan khusus 

baik fisik maupun psikis atas diri seseorang. Variabel Stres kerja menggunakan 

instrumen yang dipakai oleh Ivancevich dan Matteson (1980). Kinerja diukur 

dengan skala likert dengan rentang nilai 1 sampai 5 (mulai dari 1 = sangat tidak 

setuju sampai 5 = sangat setuju).      

6. Kepuasan Kerja.  sikap seorang individu terhadap pekerjaanya. Karyawan 

dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi menunjukan sikap yang positif 

terhadap pekerjaanya, sedangkan karyawan yang tidak puas dengan 
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pekerjaannya akan menunjukkan sikap yang negatif terhadap pekerjaannya 

tersebut.  

 

3.6. Prosedur Dan Analisis Data 

3.6.1. Uji Non Respon Bias 

Pengujian non-response bias dilakukan dengan tujuan untuk melihat 

apakah jawaban kuesioner yang dikembalikan responden sebelum tanggal yang 

ditetapkan (cut off) dengan jawaban responden setelah tanggal yang ditetapkan 

mengembalikan kuesioner (non-response) berbeda. Metode yang digunakan 

adalah dengan mengelompokkan jawaban yang diterima ke dalam 2 (dua) 

kelompok, yaitu : (1) kelompok awal (early response), dan (2) kelompok akhir 

(last response). Kelompok awal (early  response) untuk kuesioner yang diterima 

kembali sejak awal hingga dua minggu sebelum batas tanggal pengembalian. 

Sedangkan kelompok akhir (last response) untuk kuesioner yang diterima lebih 

dari dua minggu setelah batas tanggal pengembalian. Batas waktu (cut off) 

pengembalian kuesioner yang ditentukan oleh peneliti adalah satu bulan.  

Uji non-response bias menggunakan independent sample t test dengan 

melihat rata-rata jawaban responden dalam kelompok sebelum dan sesudah 

tanggal yang telah ditentukan (cut off). Jika P-value > 0.05 yang artinya sampel 

penelitian ini memenuhi syarat representasi populasi.  

3.6.2. Uji Kualitas Data 

Hair (2006) menjelaskan bahwa kualitas data yang dihasilkan dari 

penggunaan  instrumen penelitian dapat dievaluasi melalui uji reabilitas dan 
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validitas.  Uji tersebut masing-masing untuk mengetahui konsistensi dan akurasi 

data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen.   

 

3.6.2.1. Uji konsistensi atau realibilitas  

Pengujian ini menguji jawaban responden atas instrumen penelitian. 

Reliabilitas ditentukan dengan koefisien cronbach alpha.  Suatu konstruk atau 

instrumen  dikatakan reliabel jika nilai cronbach alpha diatas 0.60 (Hair, 2006). 

3.6.2.2. Uji validitas  

Merupakan pengujian konstruk dengan cara mengkorelasikan antara skor 

masing-masing item dan skor totalnya.  Uji homogenitas data (validitas) dengan 

uji pearson correlation. Instrumen penelitian yang digunakan valid jika nilai 

korelasinya positif dan lebih besar dari 0,3 (Sugiyono, 2007). 

3.7. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan 

Structural Equation Model (SEM). Menurut Waluyo (2011, 16 – 37), langkah-

langkah pengujian hipotesis dengan SEM ada 7 yaitu: 

1. Pengembangan Model Berbasis Teori 

Pada tahap ini, pengembangan model berbasis teoritis didasarkan atas 

telaah pustaka yang intens untuk mendapatkan justifikasi atas model teoritis 

yang dikembangkannya. Model teoritis penelitian ini terdiri dari 3 variabel 

(konstruk) eksogen yaitu karakteristik individu, karakteristik pekerjaan dan 

dukungan sosial sedangkan 2 variabel (konstruk) endogen yaitu stres kerja dan 
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kepuasan kerja. Adapun konstruk dan indikator penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel 3.1 berikut: 

Tabel 3.1 

Konstuk dan Indikator Penelitian 

Konstruk Indikator 

 

 

Karakteristik Individu 

1. Usia 

2. Status Pernikahan 

3.  Jenis Kelamin 

4. Masa Kerja 

5. Pendidikan 

 

 

 

 

 

Karakteristik Pekerjaan 

1. Ketrampilan 

2. Keahlian 

3. Pekerjaan Kantor 

4. Pekerjaan Klien 

5. Tugas Pokok 

6. Penyelesaian Pekerjaan 

7. Kewenangan Jadwal Kerja 

8. Kewenangan Prosedur Kerja 

9. Pengarahan Pimpinan 

10. Hasil Pekerjaan 

 

 

 

 

 

 

 

Dukungan Sosial  

1. Dukungan Fasilitas (Atasan) 

2. Dukungan Pekerjaan (Rekan Kerja) 

3. Dukungan Sosial (Keluarga) 

4. Pemberian Kesempatan (Atasan) 

5. Dukungan Keluarga (Karir)  

6. Dukungan Keluarga (Pekerjaan) 

7. Dukungan Keluarga (Empati) 

8. Penghargaan (Atasan) 

9. Penghargaan (Keluarga) 

10. Penghargaan Prestasi (Keluarga) 

11. Pemberian Nasihat (Orang Tua) 

12. Pemberian Petunjuk (Atasan) 

13. Saran (Rekan Kerja) 

14. Pengaduan (Pasangan Hidup) 

 

 

Stres Kerja 

1. Ketidak Hadiran 

2. Kelambanan Proses Kerja 

3. Perubahan Cara Bicara 

4. Kesulitan Tidur 

5. Pindah Kerja 

 

 

 

Kepuasan Kerja 

1. Keadilan Pembayaran 

2. Atasan Yang Kompeten 

3. Pengakuan atas kinerja 

4. Suka Bekerja Dengan Orang Lain 
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5. Komunikasi Yang Baik 

6. Menyukai Pekerjaan 

7. Kenyamanan Dengan Rekan Kerja 

8. Bangga Dengan Pekerjaan 

9. Penolakan  

10. Pembagian Kerja tidak jelas 

 

2. Pengembangan Diagram Alur untuk Menunjukkan Hubungan Kausalitas 

Pada tahap ini akan digambarkan dalam sebuah path diagram untuk 

melihat hubungan-hubungan kausalitas. Diagram alur (path diagram) 

menggambarkan hubungan kausalitas antara konstruk. Hubungan antar 

konstruk dinyatakan melalui satu ujung panah. Sedangkan garis lengkung 

antar konstruk dengan anak panah 2 ujung pada setiap ujungnya menunjukkan 

korelasi (seberapa kuat tingkat korelasi) antar konstruk. Diagram alur yang 

dikembangkan dalam penelitian ini adalah seperti terlihat pada gambar 3.1 

berikut: 
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3. Konversi Diagram Alur  ke Dalam Serangkaian Persamaan Struktural dan 

Spesifikasi Model Pengukuran 

Pada tahap ini mengkonversi model yang dikembangkan berdasarkan 

teoritis dan diagram alur menjadi rangkaian persamaan struktural (structural 

equations) dan persamaan model pengukuran (Measurment Model).  

a. Persamaan struktural (Structural Equation); menyatakan hubungan 

kausalitas antar berbagai konstruk  yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 
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η1 = γ1 ξ1 + γ2 ξ2 + γ3 ξ3 + δ1 

η1 = β1 η1+ γ1 ξ1 + γ2 ξ2 + γ3 ξ3 + δ2 

atau 

Stres Kerja = γ1 Karakteristik Individu + γ2 Karakteristik Pekerjaan + γ3 

Dukungan Sosial + δ1 

Kepuasan Kerja = β1 Stres kerja + γ1 Karakteristik Individu + γ2 

Karakteristik Pekerjaan + γ3 Dukungan Sosial + δ2 

b. Persamaan Model Pengukuran (Measurement Model) 

 

Tabel 3.2 

Konversi Diagram Path dalam Model Matematika 

Konsep Eksogen 

(Model Pengukuran) 

Konsep Endogen 

(Model Pengukuran) 

X1 = λ1 ξ + δ1 

X2 = λ 2 ξ + δ2 

X3 = λ 3 ξ + δ3 

X4 = λ 4 ξ + δ4 

X5 = λ 5 ξ + δ5 

 

X6 = λ6 ξ + δ6 

X7 = λ7 ξ + δ7 

X8 = λ8 ξ + δ8 

X9 = λ9 ξ + δ9 

X10 = λ10 ξ + δ10 

X11 = λ11 ξ + δ11 

X12 = λ12 ξ + δ12 

X13 = λ13 ξ + δ13 

X14 = λ14 ξ + δ14 

X15 = λ15 ξ + δ15 

 

X16 = λ16 ξ + δ16 

X17 = λ17 ξ + δ17 

X18 = λ18 ξ + δ18 

X19 = λ19 ξ + δ19 

X30 = λ30 ε1 + ε1 

X31 = λ31 ε1 + ε2 

X32 = λ32 ε1 + ε3 

X33 = λ33 ε1 + ε4 

X34 = λ34 ε1 + ε5 

 

X35 = λ35 ε1 + ε6 

X36 = λ36 ε1 + ε7 

X37 = λ37 ε1 + ε8 

X38 = λ38 ε1 + ε9 

X39 = λ39 ε1 + ε10 

X40 = λ40 ε1 + ε11 

X41 = λ41 ε1 + ε12 

X42 = λ42 ε1 + ε13 

X43 = λ43 ε1 + ε14 

X44 = λ44 ε1 + ε15 
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X20 = λ20 ξ + δ20 

X21 = λ21 ξ + δ21 

X22 = λ22 ξ + δ22 

X23 = λ23 ξ + δ23 

X24 = λ24 ξ + δ24 

X25 = λ25 ξ + δ25 

X26 = λ26 ξ + δ26 

X27 = λ27 ξ + δ27 

X28 = λ28 ξ + δ28 

X29 = λ29 ξ + δ29 

 

4. Pemilihan Matriks Input dan Teknik Estimasi Atas Model yang Dibangun 

SEM menggunakan matriks varian/kovarian untuk mengestimasi data. 

Matriks kovarian digunakan untuk penelitian yang menguji hubungan. 

Menurut Hair et all (2006), pengujian teori untuk memvalidasi hubungan – 

hubungan kausalitas menggunakan matriks varian/kovarian. 

Setelah mengkonversi data menjadi matrik kovarian maka langkah 

selanjutnya adalah menentukan teknik estimasi. Teknik estimasi yang akan 

digunakan adalah maximum likehood estimation method yaitu ukuran sampel 

antara 100 – 200 sampel atau ukuran sampel minimal sebesar 100 (Hair et all, 

2006). Pemilihan teknik estimasi berdasarkan jumlah sampel yang digunakan 

dapat dijelaskan pada tabel 3.3 berikut: 
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Tabel 3.3 

Teknik Estimasi 

Pertimbangan Teknik yang dapat 

dipilih 

Keterangan 

Bila ukuran sampel kecil 

(100 – 200) dan asumsi 

normalitas dipenuhi 

ML ULS & SLS tidak 

menghasilkan Uji X
2
  

Bila asumsi normalitas 

dipenuhi dan ukuran sampel 

200 – 500 

ML atau GLS Bila ukuran sampel 

kurang dari 500 hasil GLS 

cukup baik 

Bila asumsi normalitas 

kurang dipenuhi dan ukuran 

sampel > 2500 

ADF ADF kurang cocok bila 

ukuran sampel kurang dari 

2500 

Sumber : Waluyo (2011, 22) 

Keterangan: 

Maximum Likelihood Estimation (ML) 

Generalized Least Square Estimation (GLS) 

Unweighted Least Square Estimation (ULS) 

Scale Free Least Square Estimation (SLS) 

Asymptotically Distribution – Free Estimation (ADF) 

 

5. Menilai problem Identifikasi 

Tahap ini menguji apakah pada model yang dikembangkan muncul 

problem ketidakmampuan model yang dikembangkan untuk menghasilkan 

estimasi yang baik.  

Gejala-gejala problem identifikasi: 

1. Standard error untuk satu atau beberapa koefisien adalah sangat besar. 

2. Program tidak mampu menghasilkan matrik informasi yang seharusnya 

disajikan  

3. Muncul angka-angka yang tidak rasional (aneh) seperti varian error yang 

negatif  
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4. Munculnya korelasi yang sangat tinggi antar koefisien estimasi yang 

diperoleh (misalnya lebih dari 0,9) 

Apabila setiap kali estimasi dilakukan ternyata masalah identifikasi 

muncul dengan gejala tersebut maka sebaiknya mengembangkan lebih banyak 

constraint pada model yang dianalisis atau dengan mengurangi konstruk. 

6. Evaluasi Model 

Pada tahap ini, ketepatan model dievaluasi menggunakan kriteria 

goodness of fit.  Evaluasi goodness of fit bertujuan untuk menilai seberapa 

baik model penelitian yang dikembangkan. Tahapan untuk mengevaluasi 

goodness of fit adalah evaluasi ukuran sampel, evaluasi asumsi normalitas dan 

linearitas, evaluasi outliers, evaluasi asumsi multikolinearitas dan singularitas 

dan evaluasi atas kriteria goodness of fit 

a. Evaluasi ukuran sampel 

Ukuran sampel yang diolah sebagai input adalah 100 – 200.  

b. Evaluasi asumsi normalitas dan linearitas 

Uji normalitas yang digunakan adalah uji skewness value. Jika nilai 

Z hitung > Ztabel maka distribusi data tidak normal. Pengujian normalitas 

secara univariate dan multivariate adalah dengan mengamati nilai CR 

dengan rentang nilai antara -1,96 ≥ CR ≥ 1,96 atau dilonggarkan menjadi -

2,58 ≥ CR ≥ 2,58 pada tingkat signifikansi 0.01 

c. Evaluasi outliers 
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Pengujian ada tidaknya outlier univariate atau multivariate dilakukan 

dengan menganalisis nilai Zscore dari data penelitian yang digunakan. 

Apabila terdapat nilai Zscore  ≥ ± 3,0 maka terjadi outlier.  

d. Evaluasi asumsi multikolinearitas dan singularitas  

Penentuan ada atau tidaknya multikolineritas (multicollinearity) maupun 

singularitas (singularity) adalah dengan melihat determinan matriks 

kovarians. Determinan yang sangat kecil (extremely small) 

mengindikasikan ada multikolineritas dan singularitas (Tabachnick dan 

Fidel, 1998 : 716) Jika terjadi multikolimearitas dan singularitas  maka 

variabel yang menyebabkan terjadinya multikolinearitas dikeluarkan..  

e. Evaluasi atas kriteria goodness of fit 

Goodness of Fit Indices Cut-Off Value 

X
2
 Chi Square Diharapkan kecil 

Probabilitas ≥ 0,05 

CMIN/DF ≤ 2,00 

RMSEA ≤ 0,08 

GFI ≥ 0,90 

AGFI ≥ 0,90 

TLI ≥ 0,95 

CFI ≥ 0,95 

 

7. Interpretasi dan Modifikasi Model 

Model yang baik memiliki standardized residual variance yang kecil. 

Apabila nilai standardized residual variance di luar ring -2,58 ≤ residual ≤  2,58 

dan probabilitas (P) bila < 0,05 maka model yang diestimasi perlu dilakukan 

modifikasi lebih lanjut dengan berpedoman pada indeks modifikasi yaitu dengan 
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memilih Indeks Modifikasi (MI) yang terbesar dan landasan teori yang kuat akan 

48ember indikasi bahwa jika koefisien diestimasi maka akan terjadi pengecilan 

nilai chi square (X
2
) yang signifikan. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Gambaran Umum Data Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jumlah pegawai lapangan (operasional) yang 

memenuhi kriteria purposive sampling adalah 150 responden. Dari 150 

responden, hanya 100 responden yang akan digunakan untuk menganalisis data. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 variabel eksogen 

yaitu Karakteristtik Individu (KI), Karakteristik Pekerjaan (KP) dan Dukungan 

Sosial (DS) dan 2 variabel endogen yaitu Stres Kerja (SK) dan Kepuasan Kerja 

(KK).  Adapun hasil kuesioner terkait data variabel yang digunakan terangkum 

dalam tabel 4.1 berikut:  

Tabel 4.1 

Deskripsi data Penelitian 

No  KI   KP   DS   SK   KK  

1 1 2 2 4 2 

2 15 12 9 33 8 

3 11 18 9 19 17 

4 48 49 46 31 50 

5 25 19 36 13 23 

Total 100 100 100 100 100 

Sumber : data primer diolah (tahun 2013) 

Hasil tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa karakteristik individu (KI) paling 

banyak dijawab oleh responden adalah nilai 4 (setuju) sebanyak 48 responden 

atau 48%, kemudian sangat setuju (nilai 5) sebanyak 25 orang atau 25%. 

Sebanyak 11 orang atau 11% responden menjawab netral (nilai 3), 15 orang atau 
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15% menjawab tidak setuju (nilai 2) dan 1 orang menjawab sangat tidak setuju 

(nilai 1)  

 

4.2. Uji Kualitas Data 

Uji kualitas data meliputi realibilitas dan uji validitas.  

4.2.1. Uji reliabilitas 

Uji reliabitas dilakukan dengan uji cronbach alpha Suatu konstruk 

dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha >0,60 Hasil uji 

reliabilitas pada dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut 

Tabel 4.2 

Uji Reliabilitas 

Konstruk  Cronbach Alpha Keterangan 

Karakteristik Individu 0,796 Reliabel 

Karakteristik Pekerjaan 0,761 Reliabel 

Dukungan Sosial 0,746 Reliabel 

Stres Kerja 0,819 Reliabel 

Kepuasan Kerja 0,757 Reliabel 

Sumber : data primer diolah (tahun 2013) 

Hasil tabel 4.2 menunjukkan semua konstruk reliable karena nilai 

cronbach alpha > 0,6. Berdasarkan nilai tersebut semua konstruk dapat digunakan 

untuk mengolah data. 

 

4.2.1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. 

Indikator untuk menunjukkan validitas konvergen yang signifikan jika koefisien 
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variabel indikator lebih besar dari dua standar errornya (C.R > 2,58. SE). 

(Waluyo, 2011 ; 35). Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut: 

 

Tabel 4.3 

Uji Validitas 

 

No Variabel 
Variabel 

Indikator 
CR Keterangan 

1 Karakteristik Individu 

KI1 

KI2 

KI3 

KI4 

KI5 

6,221 

5,758 

4,899 

4,452 

3,222 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

2 Karakteristik Pekerjaan 

KP 6 

KP 7 

KP 8 

KP 9 

KP 10 

KP 11 

KP 12 

KP 13 

KP14 

KP15 

6,294 

6,976 

6,712 

4,283 

5,509 

6,439 

6,488 

4,235 

6,046 

5,584 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

3 Dukungan Sosial 

DS16 

DS 17 

DS 18 

DS 19 

DS 20 

DS 21 

DS 22 

DS 23 

DS 24 

DS 25 

DS 26 

DS 27 

DS 28 

DS 29 

4,107 

4,197 

2,363 

4,266 

2,161 

3,908 

2,149 

4,297 

4,235 

3,636 

3,785 

4,285 

4,398 

4,314 

Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid  

Valid 

Valid 

4 Stress Kerja 

SK 30 

SK 31 

SK 32 

SK 33 

SK 34 

4,491 

4,415 

3,444 

4,311 

3,802 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid  

5 Kepuasan Kerja KK 35 1,464 Tidak Valid 
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KK 36 

KK 37 

KK 38 

KK 39 

KK 40 

KK 41 

KK 42 

KK 43 

KK 44 

6,818 

5,198 

6,037 

5,218 

6,008 

4,225 

6,406 

5,814 

2,419 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber : data primer diolah (tahun 2013) 

 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa ada 3 (tiga) konstruk mempunyai nilai CR 

di bawah 2,58 atau tidak valid yaitu 2 (dua) dukungan sosial (DS 18 dan DS 22) 

dan kepuasan kerja (KK 35) sehingga tiga pertanyaan tersebut dikeluarkan dari 

analisis data berikutnya. Sedangkan 41 pertanyaan yang lain valid karena nilainya 

CR nya diatas 2,58 sehingga 41 pertanyaan tersebut bisa digunakan untuk analisis 

berikutnya .  

 

4.3. Analisis Data 

Analisis data penelitian ini menggunakan program dengan 7 (tujuh) 

langkah sebagai berikut: 

Langkah 1 : Pengembangan Model Berdasarkan Teori; pengembangan model 

penelitian berdasarkan teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran yang 

sudah dijelaskan dalam bab 2. Model penelitian terdiri dari 3 variabel bebas 

(eksogen) dan 2 variabel dependen (endogen). Variabel eksogen terdiri dari 

karakteristik individu, karakteristik perusahaan dan dukungan sosial sedangkan 

variabel endogen adalah stress kerja dan kepuasan kerja.    
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Langkah 2 : Pengembangan Diagram Alur (Path Diagram) untuk 

Menunjukkan Hubungan Kausalitas; Pengembangan diagram alur 

menggambarkan hubungan antar variabel pada sebuah diagram alur yang dapat 

membantu dalam menggambarkan serangkaian hubungan kasual antara kosntruk 

dari model teoritis yang sudah dibangun pada tahap pertama. Hubungan setiap 

maupun antar konstruk dinyatakan/digambarkan dengan anak panah. Anak panah 

yang lurus menunjukkan hubungan kasual yang langsung antara satu konstruk 

dengan konstruk lainnya. Sedangkan garis lengkung antar konstruk dengan anak 

panah pada setiap ujungnya menunjukkan korelasi antar konstruk. Diagram alur 

yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah seperti terlihat pada gambar 

3.1.  

Langkah 3 : Konversi Diagram Alur  ke dalam Serangkaian Persamaan 

Struktural dan Spesifikasi Model Pengukuran; Model yang telah dinyatakan 

dalam diagram alur kemudian dinyatakan dalam persamaan struktural Persamaan 

Struktural dan Spesifikasi Model Pengukuran sudah dibahas pada bab 3  

 Langkah 4 : Pemilihan Matriks Input dan Teknik Estimasi Atas Model yang 

Dibangun; Matriks input yang digunakan sebagai input adalah matriks kovarians. 

Hair et.al., (2006) menyatakan bahwa dalam menguji hubungan kausalitas maka 

matriks kovarianlah yang diambil sebagai input untuk operasi SEM. Hasil 

kovarians dapat terliat pada Tabel 4.4  berikut ini.  
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Tabel 4.4 

Sampel Covarians – Estimates 

 
KK38 KK37 KK36 SK35 SK33 SK32 SK31 DS17 DS19 DS29 KP12 KP14 KP15 KI1 KI2 KI3 KI5 

KK38 1.089 
                

KK37 .510 .641 
               

KK36 .709 .519 .790 
              

SK35 .041 .062 .059 1.433 
             

SK33 .399 .246 .163 .763 1.346 
            

SK32 .316 .214 .292 .952 .981 1.360 
           

SK31 .285 .168 .167 .861 1.002 1.041 1.330 
          

DS17 .557 .399 .548 .301 .400 .354 .118 .942 
         

DS19 .256 .173 .223 .290 .175 .247 .233 .154 .534 
        

DS29 .328 .258 .290 .678 .546 .624 .524 .486 .356 1.360 
       

KP12 .183 .298 .295 .284 .180 .123 .260 .182 .234 .430 1.468 
      

KP14 .111 .348 .273 .205 .220 .277 .148 .334 .169 .186 .500 .874 
     

KP15 .070 .206 .134 .062 .207 .085 .067 .173 .099 .088 .536 .359 .598 
    

KI1 .367 .427 .510 .117 .119 .146 .031 .564 .209 .450 .285 .299 .152 .870 
   

KI2 .352 .298 .475 .053 .013 .015 .078 .430 .227 .260 .353 .243 .230 .705 1.128 
  

KI3 .628 .302 .506 .376 .489 .499 .227 .663 .147 .462 -.016 .177 .060 .538 .440 1.162 
 

KI5 .340 .336 .414 .182 .117 .175 -.013 .383 .169 .098 .476 .459 .418 .392 .370 .380 .898 

Sumber : data primer diolah, 2013  
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Setelah menyusun sampel kovarian seperti tabel 4.4 kemudian 

menentukan teknik estimasi. Teknik estimasi yang akan digunakan adalah  

maximum likehood estimation method karena jumlah sampel yang digunakan 

berkisar antara 100 – 200. Teknik estimasi maximum likehood estimation method 

dilakukan secara bertahap yaitu estimasi measurement model dengan teknik  

confirmatory factor analysis dan  structural equation model, estimasi ini 

bertujuan untuk melihat kesesuaian model dan hubungan kausalitas yang 

dibangun.  

Analisis Faktor Konfirmatori Konstruk Eksogen  

 Analisis ini bertujuan menguji unidimensionalitas dari dimensi-dimensi  

pembentuk masing-masing variabel laten. Variabel-variabel laten atau konstuk 

eskogen ini terdiri dari 3 unobserved variable yaitu karakteristik individu dengan 

5 observed variable  sebagai pembentuknya. Karakteritik pekerjaan dengan 5 

observed variable. Dukungan Sosial dengan 4 observed variable. Hasil 

konfirmatori untuk karakteristik individu, karateristik pekerjaan dan dukungan 

sosial ditampilkan pada Gambar 4.1 (karakteristik individu), gambar 4.2 

(karakteristik pekerjaan) dan gambar 4.3 (dukungan sosial). Kriteria hasil uji 

model terkait konfirmatori variabel eksogen dapat Tabel 4.5 dan tabel 4.6 

(karakteristik individu), tabel 4.7 dan tabel 4.8 (karakteristik pekerjaan). 

Sedangkan kriteria hasi uji untuk variabel dukungan sosial dijelaskan pada tabel 

4.9 dan tabel 4.10.    
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Gambar 4.1 

Analisis Faktor Konfirmatori Konstruk Eksogen (Karakteristik Individu) 

 

 

   

.21

Karakteristik
Individu

KI5

.69

35

1.00

1

KI3

.79

e3
1.341

KI2

.49

e2
1.75

1

KI1

.10

e1

1.93

1

CFA kOnfirmatori Karakteristik Individu

Chi-Square=2.680
Probbility=.262

CMIN/DF=1.340
TLI=.983

AGFI=.935
CFI=.994
GFI=.987

RMSEA=.059



 

57 

 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Model Faktor Konfirmatory Konstruk Eksogen 

Kriteria Cut Of Value Hasil Evaluasi 

X
2
 Chi Square Diharapkan Kecil 2,608 Baik 

Probabilitas ≥ 0,05 0,262 Baik 

CMIN/DF ≤ 2,00 1,340 Baik 

RMSEA ≤ 0,08 0,059 Baik 

GFI ≥ 0,90 0,987 Baik 

AGFI ≥ 0,90 0,935 Baik 

TLI ≥ 0,95 0,983 Baik 

CFI ≥ 0,95 0,994 Baik 

Sumber : data primer diolah (tahun 2013) 

Hasil uji model faktor konfirmatory konstruk eksogen pada tabel 4.5 

menunjukkan semua kriteria baik karena sesuai dengan standar yang disyaratkan 

yaitu Chi square dengn nilai 2,608, probabilitas lebih dari 0,05 yaitu 0,262, nilai 

CMIN/DF kurang dari 2,00 yaitu sebesar 1,340, nilai RMSEA kurang dari 0,08 

yaitu sebesar 0,059, nilai GFI lebih dari 0,90 yaitu sebesar 0,987, nilai AGFI lebih 

dari 0,90 yaitu 0,935, nilai TLI lebih dari 0,95 yaitu 0,983 dan CFI lebih dari 0,95 

yaitu 0,994. 

Selain menggunakan model faktor konfirmatory, uji goodness of fit dapat 

juga dilihat dengan menggunakan nilai CR, apabila nilai CR >2,58 maka konstruk 

dan pembentuk konstruk dapat digunakan  untuk pengujian. Hasil regression 

dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut:    
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Tabel 4.6 

Hasil Regression Weights Faktor Konfirmatori Kontruk Karakteristik 

Individu 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

KI5 <--- Karakteristik_Individu 1.000 
    

KI3 <--- Karakteristik_Individu 1.337 .328 4.077 *** par_1 

KI2 <--- Karakteristik_Individu 1.747 .375 4.663 *** par_2 

KI1 <--- Karakteristik_Individu 1.927 .429 4.493 *** par_3 

 

Sumber : data primer diolah (tahun 2013) 

Hasil tabel 4.6 terlihat bahwa semua variabel laten menunjukkan hasil 

yang memenuhi kriteria yaitu nilai Critical Ratio (CR) >2,58 dengan probabilita =  

0,000 yaitu indikator karakteristik individu (KI1, KI2, KI3 dan KI5). Berdasarkan 

hasil ini, maka dapat dikatakan bahwa 4 (empat) indikator tersebut telah 

memenuhi syarat, maka hipotesis penelitian yang diajukan dapat diterima.  

Gambar 4.2 

Analisis Faktor Konfirmatori Konstruk Eksogen (Karakteristik Pekerjaan) 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Model Faktor Konfirmatory Konstruk Eksogen  

(Karakteristik Pekerjaan) 

Kriteria Cut Of Value Hasil Evaluasi 

X
2
 Chi Square Diharapkan Kecil 1,366 Baik 

Probabilitas ≥ 0,05 0,505 Baik 

CMIN/DF ≤ 2,00 0,683 Baik 

RMSEA ≤ 0,08 0,000 Baik 

GFI ≥ 0,90 0,993 Baik 

AGFI ≥ 0,90 0,966 Baik 

TLI ≥ 0,95 1,028 Baik 

CFI ≥ 0,95 1,000 Baik 

Sumber : data primer diolah (tahun 2013) 

Hasil uji model faktor konfirmatory konstruk eksogen (karakteristik 

pekerjaa)  pada tabel 4.7 menunjukkan semua kriteria baik karena sesuai dengan 

standar yang disyaratkan yaitu Chi square dengn nilai 1,366, probabilitas lebih 

dari 0,05 yaitu 0,505, nilai CMIN/DF kurang dari 2,00 yaitu sebesar 0,683, nilai 

RMSEA kurang dari 0,08 yaitu sebesar 0,000, nilai GFI lebih dari 0,90 yaitu 

sebesar 0,993, nilai AGFI lebih dari 0,90 yaitu 0,966, nilai TLI lebih dari 0,95 

yaitu 1,028 dan CFI lebih dari 0,95 yaitu 0,994. 

Pengujian goodness of fit menggunakan nilai CR dapat dilihat pada tabel 

4.8 berikut:    

Tabel 4.8 

Hasil Regression Weights Faktor Konfirmatori Kontruk Karakteristik 

Pekerjaan 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

KP15 <--- Karakteristik_Pekerjaan 1.000 
    

KP14 <--- Karakteristik_Pekerjaan .950 .194 4.898 *** par_1 

KP12 <--- Karakteristik_Pekerjaan 1.415 .278 5.100 *** par_2 

KP9 <--- Karakteristik_Pekerjaan .146 .158 3.927 *** par_3 

Sumber : data primer diolah (tahun 2013) 
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Hasil tabel 4.8 terlihat bahwa semua variabel laten menunjukkan hasil 

memenuhi kriteria CR lebih besar dari 2,8 sehingga variabel laten digunakan 

untuk analisis dan pembuktian teori dan hipotesis penelitian. 

Gambar 4.3

 Tabel 4.9 

Hasil Uji Model Faktor Konfirmatory Konstruk Eksogen  

(Dukungan Sosial) 

Kriteria Cut Of Value Hasil Evaluasi 

X
2
 Chi Square Diharapkan Kecil 1,324 Baik 

Probabilitas ≥ 0,05 0,516 Baik 

CMIN/DF ≤ 2,00 0,662 Baik 

RMSEA ≤ 0,08 0,000 Baik 

GFI ≥ 0,90 0,993 Baik 

AGFI ≥ 0,90 0,966 Baik 

TLI ≥ 0,95 1,020 Baik 

CFI ≥ 0,95 1,000 Baik 

Sumber : data primer diolah (tahun 2013) 
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Hasil uji model faktor konfirmatory konstruk eksogen (karakteristik 

pekerjaa)  pada tabel 4.9 menunjukkan semua kriteria baik karena sesuai dengan 

standar yang disyaratkan yaitu Chi square dengn nilai 1,324, probabilitas lebih 

dari 0,05 yaitu 0,516, nilai CMIN/DF kurang dari 2,00 yaitu sebesar 0,662, nilai 

RMSEA kurang dari 0,08 yaitu sebesar 0,000, nilai GFI lebih dari 0,90 yaitu 

sebesar 0,993, nilai AGFI lebih dari 0,90 yaitu 0,966, nilai TLI lebih dari 0,95 

yaitu 1,020 dan CFI lebih dari 0,95 yaitu 1,000. 

Pengujian goodness of fit menggunakan nilai CR dapat dilihat pada tabel 

4.10 berikut:    

 

Tabel 4.10 

Hasil Regression Weights Faktor Konfirmatori Kontruk Karakteristik 

Pekerjaan 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

DS29 <--- Dukungan_Sosial 1.000 
    

DS28 <--- Dukungan_Sosial .933 .150 6.221 *** par_1 

DS19 <--- Dukungan_Sosial .402 .088 4.591 *** par_2 

DS17 <--- Dukungan_Sosial .608 .120 5.077 *** par_3 

Sumber : data primer diolah (tahun 2013) 

Hasil tabel 4.10 terlihat bahwa semua variabel laten menunjukkan hasil 

yang memenuhi kriteria CR lebih besar dari 2,8 sehingga memenuhi kriteria yaitu 

nilai Critical Ratio (CR) >2,58 dengan probabilita =  0,000 Berdasarkan hasil ini, 

maka dapat dikatakan bahwa 4 (empat) diikutsertakan dalam analisis  

 

Analisis Faktor Konfirmatori Kontsruk Endogen   

Analisis faktor konfirmatori konstruk endogen bertujuan untuk menguji 

unidimensionalitas indikator-indikator pembentuk variabel laten (konstruk) 
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endogen. Variabel-variabel laten atau konstruk endogen dalam penelitian ini 

terdiri dari 2 variabel yaitu Stres kerja dan kepuasan kerja. Stres kerja maupun 

kepuasan kerja terdiri dari  4 observed variable sebagai pembentuknya. Adapun 

hasil pengujian terhadap faktor konfirmatori konstruk endogen selanjutnya 

ditampilkan pada Gambar 4.4, Tabel 4.8. dan Tabel 4.9.   

Gambar 4.4 

Analisis Faktor Konfirmatori Konstruk Endogen (stress kerja) 

 

 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Model Faktor Konfirmatory Konstruk Endogen (Stres Kerja) 

Kriteria Cut Of Value Hasil Evaluasi 

X
2
 Chi Square Diharapkan kecil 3,887 Baik 

Probabilitas ≥ 0,05 0,143 Baik 

CMIN/DF ≤ 2,00 1,943 Baik 

RMSEA ≤ 0,08 0,098 Kurang Baik 

GFI ≥ 0,90 0,980 Baik 

AGFI ≥ 0,90 0,900 Baik 

TLI ≥ 0,95 0,977 Baik 

CFI ≥ 0,95 0,992 Baik 

Sumber : data primer diolah (tahun 2013) 
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Hasil uji model faktor konfirmatory konstruk endogen (stress kerja) pada 

tabel 4.8 menunjukkan semua kriteria baik yaitu sesuai dengan standar yang 

disyaratkan yaitu probabilitas lebih dari 0,05 yaitu 0,143, nilai CMIN/DF kurang 

dari 2,000 yaitu sebesar 1,943, nilai RMSEA lebih dari 0,08 yaitu sebesar 0,098 

tetapi masih bisa ditolelir, nilai GFI lebih dari 0,90 yaitu sebesar 0,980, nilai 

AGFI persis sama dengan yang disyaratkan yaitu 0,90, nilai TLI lebih dari 0,95 

yaitu 0,977 dan CFI lebih dari 0,95 yaitu 0,992. 

Selain menggunakan model faktor konfirmatory, uji goodness of fit dapat 

juga dilihat dengan menggunakan nilai CR, apabila nilai CR >2,58 maka konstruk 

dan pembentuk konstruk dapat digunakan  untuk pengujian. Hasil regression 

dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut:    

Tabel 4. 9 

Hasil Regression Weights Faktor Konfirmatori Kontruk Endogen  

(Stres Kerja) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

SK35 <--- Stres_Kerja 1.000 
    

SK33 <--- Stres_Kerja 1.102 .142 7.774 *** par_1 

SK32 <--- Stres_Kerja 1.200 .139 8.651 *** par_2 

SK31 <--- Stres_Kerja 1.174 .141 8.303 *** par_3 

Sumber : data primer diolah (tahun 2013) 

Hasil pada Tabel 4.9 terlihat bahwa semua indikator atau dimensi 

pembentuk masing-masing variabel laten menunjukkan hasil yang memenuhi 

kriteria yaitu nilai  Critical Ratio (CR) > 2,58 dengan probabilita lebih besar dari 

pada 0,000. Berdasarkan hasil ini, maka indikator-indikator pembentuk variabel 

laten telah menunjukkan unidimensionalitas atau kumpulan dimensi konfirmatori 

faktor endogen betul terjadi unidimensi antara indikator pembentuk suatu 
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serangkaian yang tidak dapat dipisahkan sehingga dapat digunakan untuk analisis 

hipotesis 

Gambar 4.5 

Analisis Faktor Konfirmatori Konstruk Endogen (kepuasan kerja) 

 

 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Model Faktor Konfirmatory Konstruk Endogen (Kepuasan Kerja) 

Kriteria Cut Of Value Hasil Evaluasi 

X
2
 Chi Square Diharapkan kecil 0.922 Baik 

Probabilitas ≥ 0,05 0,631 Baik 

CMIN/DF ≤ 2,00 0,461 Baik 

RMSEA ≤ 0,08 0,000 Baik 

GFI ≥ 0,90 0,995 Baik 

AGFI ≥ 0,90 0,977 Baik 

TLI ≥ 0,95 1,020 Baik 

CFI ≥ 0,95 1,000 Baik 

Sumber : data primer diolah (tahun 2013) 
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yang disyaratkan yaitu probabilitas lebih dari 0,05 yaitu 0,922, nilai CMIN/DF 

kurang dari 2,000 yaitu sebesar 0,461, nilai RMSEA lebih dari 0,08 yaitu sebesar 

0,000, nilai GFI lebih dari 0,90 yaitu sebesar 0,995, nilai AGFI lebih dari 0,90 

yaitu 0,977 nilai TLI lebih dari 0,95 yaitu 1,020 dan CFI lebih dari 0,95 yaitu 

1,000. 

Analisis SEM (Structural Equation Model)  

 Analisis selanjutnya adalah analisis Structural Equation Model (SEM) 

secara Full Model yang dimaksudkan untuk menguji model dan hipotesis yang 

dikembangkan dalam penelitian ini. Pengujian model dalam Structural Equation 

Model dilakukan dengan dua pengujian, yaitu uji kesesuaian model dan uji 

signifikansi kausalitas melalui uji koefisien regresi.  

Setelah dilakukan eleminasi (penghilangan) beberapa kali atas konstruk 

dan pembentuk konstruk yang tidak memenuhi syarat maka diperoleh 17  

konstruk untuk 5 variabel dengan perincian variabel karakteristik individu 

sebanyak 4 konstruk (KI1, KI2, KI3 dan KI5). Variabel karakteristik pekerjaan 

yang lolos konstruknya sebanyak 3 (tiga) yaitu KP12, KP14 dan KP15. Variabel 

dukungan sosial sebanyak 3 (tiga) konstruk yaitu DS17, DS19 dan DS29. 

Variabel endogen yaitu variabel stress kerja dengan 4 (empat) konstruk yaitu 

SK31, SK32, SK33 dan SK35 sedangkan variable kepuasan kerja sebanyak 3 

(tiga) konstruk yaitu KK36, KK37 dan KK38 Hasil pengolahan data untuk 

analisis SEM terlihat pada Gambar 4.6, Tabel 4.11 dan Tabel 4.11 
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 Gambar 4.6 

Hasil Uji Structural Equation Model 

 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Structural Equation Model 

Kriteria Cut Of Value Hasil Evaluasi 

X
2
 Chi Square Diharapkan kecil 38,128 Baik 

Probabilitas ≥ 0,05 0,000 Kurang Baik 

CMIN/DF ≤ 2,00 1,737 Baik 

RMSEA ≤ 0,08 0,062 Baik 

GFI ≥ 0,90 0,921 Baik 

AGFI ≥ 0,90 0,986 Baik 

TLI ≥ 0,95 0,972 Baik 

CFI ≥ 0,95 0,854 Marginal 

Sumber : data primer diolah (tahun 2013) 

Full Model 
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Berdasarkan hasil pengamatan pada gambar 4.11 analisis full model dapat 

ditunjukkan bahwa model memenuhi kriteria fit, hal ini ditandai dengan nilai dari 

hasil perhitungan memenuhi kriteria layak full model. Hasil perhitungan uji chi – 

square pada full model diperoleh nilai chi square sebesar 38,128. Nilai 

probabilitas sebesar 0,000 yang mana nilai tersebut di bawah 0,05. Nilai 

CMIN/DF sebesar 1,737 di bawah 2,00. Nilai GFI sebesar 0,921 yaitu lebih besar 

dari 0,90, nilai AGFI sebesar 0,986 yaitu lebih besar dari 0,90. Nilai TLI sebesar 

0,972 lebih besar dari 0,95. Nilai CFI sebesar 0,854 (marginal) lebih kecil dari 

0,95 dan nilai RMSEA sebesar 0,062 yang mana nilai tersebut di dibawah 0,008.  

Langkah 5 : Menilai Problem Identifikasi; Pengujian selanjutnya adalah 

menguji apakah pada model yang dikembangkan muncul permasalahan 

identifikasi. Problem identifikasi pada prinsipnya adalah problem mengenai 

ketidakmampuan model yang dikembangkan untuk menghasilkan estimasi yang 

unik. Problem identifikasi dapat muncul melalui gejala-gejala :  

1. Standard error untuk satu atau beberapa koefisien adalah sangat besar.  

2. Program tidak mampu menghasilkan matrik informasi yang seharusnya 

disajikan.  

3. Muncul angka-angka yang aneh seperti adanya varian error yang negatif.  

4. Munculnya korelasi yang sangat tinggi antar koefisien estimasi yang didapat 

(>0,9).  



 

68 

 

Berdasarkan analisis terhadap pengujian pada model penelitian yang 

dilakukan seperti pada Gambar 4.1, 4.2, dan 4.3, ternyata tidak menunjukkan 

adanya gejala problem identifikasi sebagaimana telah disebutkan di atas. 

  

Langkah 6 : Evaluasi Kriteria Goodness of Fit; Evaluasi goodness of fit 

dimaksudkan untuk menilai seberapa baik model penelitian yang dikembangkan. 

Pada tahapan ini kesesuaian model penelitian dievaluasi tingkat goodness of fit, 

namun yang perlu dilakukan sebelumnya adalah mengevaluasi data yang 

digunakan agar dapat memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh SEM.  

 

Evaluasi Univariate Outlier 

 

Outlier merupakan observasi dengan nilai-nilai ekstrim baik secara 

univariat maupun multivariat yang muncul karena kombinasi karakteristik unik 

yang dimilikinya dan terlihat sangat jauh berbeda dari observasi-observasi 

lainnya. Pengujian ada tidaknya outlier univariate dilakukan dengan menganalisis 

nilai Zscore dari data penelitian yang digunakan. Apabila terdapat nilai Zscore 

yang lebih besar ± 3,0 maka akan dikategorikan sebagai outlier. Pengujian 

univariate outlier ini menggunakan bantuan program SPSS. Hasil evaluasi 

univariate outlier dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut: 
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Tabel 4.12 

Statistik Deskriptif 

 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

KI1 100 1 5 4.10 .937 

KI2 100 1 5 3.75 1.067 

KI3 100 1 5 3.72 1.083 

KI5 100 2 5 3.68 .952 

KP9 100 1 5 3.71 .832 

KP12 100 1 5 3.05 1.218 

KP14 100 1 5 3.81 .940 

KP15 100 2 5 3.68 .777 

DS17 100 2 5 3.76 .976 

DS19 100 1 5 4.31 .734 

DS28 100 2 5 3.90 .990 

DS29 100 1 5 3.40 1.172 

SK31 100 1 5 2.99 1.159 

SK32 100 1 5 3.14 1.172 

SK33 100 1 5 3.21 1.166 

SK35 100 1 5 3.13 1.203 

KK36 100 2 5 3.70 .893 

KK37 100 2 5 3.83 .805 

KK38 100 1 5 3.53 1.049 

KK44 100 1 5 3.24 1.224 

Valid N (listwise) 100     

Sumber : data primer diolah (tahun 2013) 

 

Berdasarkan hasil tabel 4.12 dapat ditunjukkan bahwa data tidak terjadi 

problem outlier univariate karena nilai nilai Z skor dibawah 3  
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Evaluasi Multivariate Outlier 

Outliers merupakan observasi atau data yang memiliki karakteristik unik 

yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi yang lain dan muncul 

dalam bentuk nilai ekstrim, baik untuk sebuah variabel tunggal maupun variabel-

variabel kombinasi (Hair et.al.,2006). Adapun outliers dapat dievaluasi dengan 

dua cara, yaitu analisis terhadap univariate outliers dan analisis terhadap 

multivariate outliers (Hair et.al.,2006).  

 

Uji Normalitas Data 

Asumsi normalitas data harus dipenuhi agar data dapat diolah lebih lanjut 

untuk pemodelan SEM. Pengujian normalitas dilakukan dengan mengamati nilai 

skewness data yang digunakan apakah terdapat nilai CR yang melebihi + 2,58 

pada tingkat signifikansi 0,01. Hasil uji normalitas data dapat dilihat pada tabel 

4.13 berikut: 

Tabel 4.13 

Normalitas Data 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

KK38 1.000 5.000 -.449 -1.834 -.523 -1.068 

KK37 2.000 5.000 -.854 -3.484 .552 1.128 

KK36 2.000 5.000 -.487 -1.988 -.444 -.907 

SK35 1.000 5.000 -.111 -.455 -1.148 -2.343 

SK33 1.000 5.000 -.107 -.437 -1.425 -2.910 

SK32 1.000 5.000 -.009 -.036 -1.105 -2.255 

SK31 1.000 5.000 .176 .718 -1.157 -2.361 

DS17 2.000 5.000 -.817 -3.336 -.350 -.715 

DS19 1.000 5.000 -1.631 -6.659 4.655 9.501 

DS29 1.000 5.000 -.212 -.865 -1.050 -2.144 

KP12 1.000 5.000 .140 .574 -1.069 -2.183 

KP14 1.000 5.000 -.863 -3.523 .226 .461 

KP15 2.000 5.000 -.159 -.650 -.345 -.704 
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Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

KI1 1.000 5.000 -1.309 -5.343 1.667 3.403 

KI2 1.000 5.000 -.893 -3.644 -.031 -.063 

KI3 1.000 5.000 -.625 -2.551 -.739 -1.508 

KI5 2.000 5.000 -.383 -1.563 -.739 -1.509 

Multivariate 
    

17.490 3.441 

Sumber : data primer diolah (tahun 2013) 

Hasil tabel 4.13 dapat bahwa secara univariate sudah baik, dengan 

demikian data tersebut terdistribusi normal. 

 

Uji Kesesuaian Model 

Pengujian kesesuaian model penelitian digunakan untuk menguji seberapa 

baik tingkat goodness of fit dari model penelitian. Berdasarkan hasil tabel 4.11 

dari delapan kriteria yang ada, empat berada pada kondisi kurang baik dan empat 

masih dalam kondisi marjinal. Dengan hasil ini maka secara keseluruhan dapat 

dikatakan bahwa model penelitian memiliki tingkat goodness of fit yang baik. 

 

Langkah 7 : Interpretasi dan Modifikasi Model; Model yang baik memiliki 

Standardized Residual Covariance yang kecil. Angka + 2,58 merupakan batas 

nilai standardized residual yang diperkenankan Hasil Standardized Residual 

Covariance ditampilkan pada Tabel 4.14 berikut: 
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Tabel 4. 14 

Standardized Residual Covariance 

 

 
KK38 KK37 KK36 SK35 SK33 SK32 SK31 DS17 DS19 DS29 KP12 KP14 KP15 KI1 KI2 KI3 KI5 

KK38 -.647 
                

KK37 -.682 -.289 
               

KK36 -.846 -.669 -.883 
              

SK35 .411 .747 .656 .011 
             

SK33 .838 .873 .655 -.247 .179 
            

SK32 -.060 .321 -.198 .342 .121 -.001 
           

SK31 -.258 -.119 -.763 -.125 .339 -.086 .009 
          

DS17 -.764 -.407 -.597 .310 1.009 .316 -1.652 -.084 
         

DS19 -.204 -.154 -.456 2.024 .664 1.319 1.200 -.872 -.017 
        

DS29 -.024 -.027 -.656 1.387 .271 .394 -.228 -.091 -.033 -.038 
       

KP12 -.141 .580 -.351 .540 -.283 -.848 .136 -.082 .828 .467 .059 
      

KP14 .765 2.440 .557 .624 .699 .202 -.099 .872 .921 -.468 -.504 .102 
     

KP15 -.597 .964 -.880 -.645 .848 -.669 -.852 -.697 .065 -1.371 .240 .289 .014 
    

KI1 3.575 5.571 5.724 1.043 1.108 1.335 .287 6.161 3.047 4.105 2.520 3.437 2.100 .000 
   

KI2 3.040 3.433 4.716 .402 .089 .963 .620 4.146 2.930 2.097 2.766 2.473 2.818 .092 .111 
  

KI3 .066 -.552 .067 -.058 .599 .299 -.419 1.106 -.953 .218 -.812 1.216 .100 5.472 3.950 .393 
 

KI5 -.518 .584 .085 .397 -.278 .097 -.405 .437 .385 -.032 -.350 1.259 .387 4.512 3.767 .310 .316 

Sumber : data primer diolah (tahun 2013) 
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Berdasarkan hasil pada tabel 4.14 terlihat bahwa ada beberapa konstruk 

menunjukkan adanya nilai standardized residual covariance yang melebihi + 

2,58. Hasil di atas menunjukkan bahwa data tidak perlu dilakukan modifikasi 

model terhadap model yang dikembangkan dalam penelitian ini karena sebagian 

besar konstruk masih menunjukkan nilai standardized residual covariance di 

bawah 2,58 .  

 

4.4 Pengujian Hipotesis 

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini ada 9 (sembilan), hasil 

pengujian hipotesis dalam penelitian ini dirangkum dalam tabel 4.15 berikut ini: 

Tabel 4.15 

Uji Hipotesis 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

Stress_Kerja <--- Dukungan_Sosial 1.137 .391 2.906 .004 par_16 

Stress_Kerja <--- Karakteristik_Pekerjaan .690 .940 .734 .463 par_17 

Stress_Kerja <--- Karakteristik_Individu -.648 .335 -1.934 .053 par_18 

Kepuasan_Kerja <--- Stress_Kerja .020 .102 .193 .847 par_19 

Kepuasan_ Kerja <--- Karakteristik_Individu .445 .246 1.811 .070 par_20 

Kepuasan_ Kerja <--- Karakteristik_Pekerjaan .048 .568 .085 .932 par_21 

Kepuasan_ Kerja <--- Dukungan_Sosial .433 .304 1.424 .155 par_22 

Sumber : data primer diolah (tahun 2012) 

Hasil tabel 4.15 dapat menjelaskan semua hipotesis yang diajukan 

Hipotesis 1: Pengaruh Langsung Karaktersitik Individu Terhadap Stres 

Kerja. Tabel 4.15 menunjukkan bahwa karakteritik individu tidak berpengaruh 

terhadap stres kerja. Hal ini terlihat dari nilai CR < 2,58 yaitu -1.934. Koefisien 

menunjukkan arah negatif. Artinya Semakin berkarakter individu tersebut maka 

stres kerjanya semakin menurun  Hasil ini menolak hipotesis 1.  
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Hipotesis 2 : Pengaruh Langsung Karakteristik pekerjaan terhadap stres 

kerja. Tabel 4.15 menunjukkan bahwa karakteristik pekerjaan tidak berpengaruh 

terhadap stres kerja. Hal ini terlihat dari nilai CR < 2,58 yaitu 0.734. Hasil ini 

menolak hipotesis 2.  

Hipotesis 3 : Pengaruh Langsung Dukungan Sosial terhadap stres kerja. Tabel 

4.15 menunjukkan dukungan sosial berpengaruh lagnsung terhadap stres kerja. 

Hal ini terlihat dari nilai CR > 2,58 yaitu 2.906. Hasil ini menerima hipotesis 3.  

Hipotesis 4 : Pengaruh langsung Karakteristik individu terhadap kepuasan kerja. 

Tabel 4.15 menunjukkan karakteristik individu tidak berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja. Hal ini terlihat dari nilai CR < 2,58 yaitu 1.811. Hasil ini menolak 

hipotesis 4.  

Hipotesis 5 : Pengaruh langsung Karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan 

kerja. Tabel 4.15 menunjukkan karakteristik pekerjaan tidak berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja. Hal ini terlihat dari nilai CR < 2,58 yaitu .085. Hasil ini menolak 

hipotesis 5.  

Hipotesis 6: Pengaruh langsung Dukungan sosial terhadap kepuasan kerja. 

Tabel 4.15 menunjukkan karakteristik pekerjaan tidak berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja. Hal ini terlihat dari nilai CR < 2,58 yaitu 1.424. Hasil ini menolak 

hipotesis 6.   

Hipotesis 7 (tujuh) sampai 9 (Sembilan) menguji pengaruh variable 

intervening. Variabel intervening adalah variabel untuk melihat seberapa kuat 

pengaruh suatu variabel dengan variabel lainnya baik secara langsung maupun 

secara tidak langsung. Interpretasi dari hasil ini akan memiliki arti yang penting 
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untuk mendapatkan suatu pemilihan strategi yang jelas, sesuai dengan kajian 

teoritis dan hasil pengujian hipotesis. Hasil pengujian pengaruh langsung, tidak 

langsung dan pengaruh total  tersebut dapat di lihat pada pengujian hipotesis 7 

(tujuh) sampai 9 (Sembilan) berikut: 

Hipotesis 7 : Pengaruh Karakteristik individu terhadap kepuasan kerja 

melalui stres kerja 

Gambar 4.7 

Diagram Alur Pengaruh karakteristik individu terhadap kepuasan kerja 

dengan Stres Kerja Sebagai Variabel Intervening 

     

 

 

 

 

 

Hasil koefisien pada gambar 4.7 menunjukkan pengaruh langsung, tidak 

langsung, dan pengaruh total dari stress kerja terhadap kepuasan kerja. 

Perhitungan pengaruh langsung, tidak langsung dan total karakteristik individu 

terhadap kepuasan kerja ditunjukkan pada tabel 4.16 berikut:    

  

 
KARAKTERISTIK 

INDIVIDU 

 

STRES 
KERJA 

 

KEPUASAN 
KERJA 

-0,62 -0,33 

0,58 
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Tabel 4.16 

Pengaruh Langsung, Tidak Langsung dan Total Karakteristik Individu 

terhadap Kepuasan Kerja 

 Pengaruh 

Langsung 

Pengaruh 

Tidak 

Langsung 

Pengaruh 

Total 

Pengaruh Karakteristik individu 

terhadap kepuasan kerja 

0,58   

Pengaruh Karakteristik individu 

terhadap Kepuasan kerja melalui 

stress kerja 

 

 

-0,62 x -0,33 

= 0,2046 

 

0,7846 

Pengaruh Stres kerja terhadap 

Kepuasan kerja 

-0,33   

Sumber : data primer diolah (tahun 2012) 

Hasil gambar 4.7 dan tabel 4.16 menunjukkan perhitungan pengaruh 

langsung maupun pengaruh tidak langsung karakteristik individu terhadap 

terhadap kepuasan kerja, yang menunjukkan pengaruh langsung karakteristik 

individu terhadap kepuasan kerja adalah 0,58; pengaruh tidak langsung 

karakteristik individu  terhadap kepuasan kerja sebesar 0,2046 sehingga pengaruh 

total dari karakteristik individu  terhadap kepuasan kerjasebesar 0,784. Hasil ini 

menerima hipotesis 7, artinya karakteristik individu mempengaruhi hubungan 

kinerja melalui stress kerja dengan kata lain stress kerja sebagai variabel 

intervening. 
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Hipotesis 8 : Pengaruh Karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan kerja 

melalui stres kerja 

Gambar 4.8 

Diagram Alur Pengaruh karakteristik pekerjaa terhadap kepuasan kerja 

dengan Stres Kerja Sebagai Variabel Intervening 

     

 

 

 

 

Hasil koefisien pada gambar 4.8 menunjukkan pengaruh langsung, tidak 

langsung, dan pengaruh total dari stress kerja terhadap kepuasan kerja. 

Perhitungan pengaruh langsung, tidak langsung dan total karakteristik individu 

terhadap kepuasan kerja ditunjukkan pada tabel 4.17 berikut:    

Tabel 4.17 

Pengaruh Langsung, Tidak Langsung dan Total Karakteristik Pekerjaan 

terhadap Kepuasan Kerja 

 Pengaruh 

Langsung 

Pengaruh 

Tidak 

Langsung 

Pengaruh 

Total 

Pengaruh Karakteristik Pekerjaan 

terhadap kepuasan kerja 

0,46   

Pengaruh Karakteristik Pekerjaan 

terhadap Kepuasan kerja melalui 

stress kerja 

 

 

0,40 x -0,33 

= - 0,132 

 

0.448 

Pengaruh Stres kerja terhadap 

Kepuasan kerja 

-0,33   

Sumber : data primer diolah (tahun 2012) 

Hasil gambar 4.8 dan tabel 4.17 menunjukkan perhitungan pengaruh 

langsung maupun pengaruh tidak langsung karakteristik Pekerjaan terhadap 

terhadap kepuasan kerja, yang menunjukkan pengaruh langsung karakteristik 

 
KARAKTERISTIK

PEKERJAAN 

 

STRES 
KERJA 

 

KEPUASAN 
KERJA 

0,40 -0,33 

0,46 
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Pekerjaan terhadap kepuasan kerja adalah 0,46; pengaruh tidak langsung 

karakteristik Pekerjaan  terhadap kepuasan kerja sebesar - 0,132 sehingga 

pengaruh total dari karakteristik Pekerjaan  terhadap kepuasan kerjasebesar 0,448. 

Hasil ini menerima hipotesis 8, artinya karakteristik Pekerjaan mempengaruhi 

hubungan kinerja melalui stress kerja dengan kata lain stress kerja sebagai 

variabel intervening. 

 

Hipotesis 9 : Pengaruh Dukungan sosial terhadap terhadap kepuasan kerja 

melalui stres kerja 

Gambar 4.9 

Diagram Alur Pengaruh Dukungan Sosial terhadap kepuasan kerja dengan 

Stres Kerja Sebagai Variabel Intervening 

     

 

 

 

 

 

Hasil koefisien pada gambar 4.9 menunjukkan pengaruh langsung, tidak 

langsung, dan pengaruh total dari stress kerja terhadap kepuasan kerja. 

Perhitungan pengaruh langsung, tidak langsung dan total karakteristik individu 

terhadap kepuasan kerja ditunjukkan pada tabel 4.18 berikut:    

 

  

 
DUKUNGAN 

SOSIAL 

 

STRES 
KERJA 

 

KEPUASAN 
KERJA 

0,32 -0,33 

-0,15 
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Tabel 4.18 

Pengaruh Langsung, Tidak Langsung dan Total Karakteristik Pekerjaan 

terhadap Kepuasan Kerja 

 Pengaruh 

Langsung 

Pengaruh 

Tidak 

Langsung 

Pengaruh 

Total 

Pengaruh Karakteristik Pekerjaan 

terhadap kepuasan kerja 

-0,15   

Pengaruh Karakteristik Pekerjaan 

terhadap Kepuasan kerja melalui 

stress kerja 

 

 

0,32 x -0,33 

= - 0,1056 

 

0.474 

Pengaruh Stres kerja terhadap 

Kepuasan kerja 

-0,33   

Sumber : data primer diolah (tahun 2013) 

Hasil gambar 4.9 dan tabel 4.18 menunjukkan perhitungan pengaruh 

langsung maupun pengaruh tidak langsung Karakteristik Pekerjaan terhadap 

terhadap kepuasan kerja, yang menunjukkan pengaruh langsung Karakteristik 

Pekerjaan terhadap kepuasan kerja adalah -0,15; pengaruh tidak langsung 

Karakteristik Pekerjaan  terhadap kepuasan kerja sebesar - 0,1056 sehingga 

pengaruh total dari Karakteristik Pekerjaan  terhadap kepuasan kerjasebesar 

0,474. Hasil ini menerima hipotesis 9, artinya Karakteristik Pekerjaan 

mempengaruhi hubungan kinerja melalui stress kerja dengan kata lain stress kerja 

sebagai variabel intervening. 

 

 

4.5. Interpretasi 

Stres kerja merupakan kondisi yang muncul sebagai akibat dari interaksi 

antara individu dengan pekerjaan. Stres bisa menyebabkan efek positif maupun 

negatif tergantung dari individu tersebut. Jika individu tersebut tidak bisa 

memanage stres maka akan menyebabkan masalah yang bisa mengganggu 
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individu itu sendiri seperti sakit, tekanan darah tinggi bahkan jantung. Sebaliknya 

jika individu itu bisa memanage stres maka akan menyebabkan individu tersebut 

termotivasi untuk melakukan pekerjaannya sampai mereka puas dengan pekerjaan 

itu.  

Kepuasan kerja tidak hanya dipengaruhi langsung oleh stres kerja tetapi 

juga faktor individual yaitu karakteristik individu, karakteristik organisasi maupun 

faktor eksternal yaitu dukungan sosial. Hasil penelitian menunjukkan dukungan 

sosial berpengaruh positif terhadap stress artinya dukungan sosial tinggi maka 

stress juga tinggi. Hal ini bisa dijelaskan sebagai berikut, pada awalnya dukungan 

sosial terutama dukungan dari masyarakat dianggap beban bagi pegawai Satpol 

PP sehingga menyebabkan stress kerja namun setelah berbaur dengan masyarakat 

stresnya menjadi menurun. Hal ini kemungkinan disebabkan karena pekerjaan 

Satpol PP di Provinsi NTB masih relatif baru sehingga masyarakat sangat 

berharap besar kepada mereka. Harapan yang besar dari masyarakat dianggap 

sebagai beban berat yang pada akhirnya menyebabkan stress kerja.  

Karakteristik pekerjaan dan karakteristik individu tidak berpengaruh 

terhadap stress kerja. Koefisien karakteristik individu menunjukkan arah negatif 

artinya ketika karakteristik individu tinggi maka stress kerja menurun. Satpol PP 

merupakan pekerjaan yang cocok untuk laki-laki dan untuk pekerjaan yang 

langsung berhubungan dengan masyarakat membutuhkan umur yang masih muda 

dan kekuatan fisik yang lebih dari pegawai yang lain yang cenderung mendekati 

militer. Pekerjaan ini cocok dengan karakteristik individu mereka yaitu laki-laki  

sehingga pekerjaan mereka tidak sampai mengarah ke stress. Stres kerja yang 
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terjadi pada pegawai Satpol PP di Provinsi NTB belum kelihatan (sangat kecil) 

sehingga tidak mempengaruhi kepuasan kerja. Pekerjaan sebagai satpol PP 

dinikmati oleh mereka karena ada tunjangan yang mereka terima lebih besar dari 

pegawai negeri lain. 

Karakteristik individu, karakteristik pekerjaan dan dukungan sosial tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Pengaruh karakteristik individu terhadap 

kepuasan akan sangat tinggi jika karyawan mengalami stress. Kondisi stress yang 

dialami pegawai Satpol PP pada saat ini tidak tinggi sehingga tidak mengalami 

stress yang berakibat pada kepuasan kerja. Karakteristik individu akan 

mempengaruhi kepuasan kerja jika karyawan mengalami stress yang tinggi. 

Berhubung stress tidak kelihatan maka karaktersitik individu tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja. Karakteristik individu sesuai dengan pekerjaan terutama 

Satpol PP didominasi oleh laki-laki (sekitar 90%) dimana pekerjaan satpol PP 

membutuhkan kekuatan fisik dibandingkan pegawai negeri lainnya. Dan kalaupun 

ada pegawai perempuan, mereka tidak langsung berhadapan langsung dengan 

masyarakat  
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BAB 5 

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

1.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: 

1. Dukungan sosial berpengaruh positif terhadap stress kerja. Semakin tinggi 

dukungan sosial maka stres kerja semakin tinggi. Dukungan dari masyarakat 

atas pekerjaan mereka menjadi beban sehingga menimbulkan stress kerja. 

2. Karakteristik individu, karakteristik pekerjaan tidak berpengaruh terhadap 

stress kerja. Pekerjaan sebagai Satpol PP merupakan pekerjaan bagi laki-laki 

dan membutuhkan fisik yang kuat sehingga pekerjaan itu cocok bagi mereka 

sehingga mereka menikmati pekerjaan tersebut sehingga tidak menimbulkan 

stress.  

3. Karakteristik individu, karakteristik pekerjaan dan stres kerja tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Hal ini disebabkan karena mereka 

menikmati pekerjaan sehingga tidak menimbulkan stress yang akibatnya juga 

kepuasan mereka juga tidak terganggu. Selain itu juga para pegawai Satpol 

PP memperoleh tunjangan yang besarnya 2x lipat dari pegawai negeri biasa 

sehingga bagaimanapun dan seperti apapun pekerjaan mereka tidak akan 

mengganggu kepuasan kerja mereka. 

4. Stres kerja merupakan variabel intervening antara karakteristik individu, 

karakteristik pekerjaan dan dukungan sosial dengan kepuasan kerja. Pegawai 
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akan puas maupun tidak puas akan pekerjaan mereka tergantung dari stress 

yang mereka alami. Stres yang mereka alami masih belum kelihatan (tingkat 

stress masih rendah) sehingga kepuasan kerja juga tinggi.     

1.2. Keterbatasan 

1. Konstruk dan pembentuk konstruk yang digunakan dalam penelitian ini 

mengalami pengurangan yang cukup signifikan dari 44 konstruk menjadi 17 

konstruk sehingga hasil penelitian tidak sesuai dengan yang diinginkan. 

2. Penelitian ini hanya pada pegawai satpol PP di Provinsi NTB yang 

kemungkinan tingkat stressnya masih rendah dibandingkan jenis pekerjaan 

yang lain. 

 

1.3. Saran 

Saran penelitian ini ditekankan kepada penelitian berikutnya: 

1. Menambahkan variabel maupun konstruk penelitian sehingga konstruk yang 

digunakan dapat mengukur variabel  

2. Memperluas sampel maupun populasi penelitian dengan karakteristik 

pekerjaan yang berbeda dan dengan tingkat stress yang tinggi seperti pegawai 

bank (khususnya teller) 
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KUESIONER 

KUESIONER PENELITIAN 

 

 
 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN UNIVERSITAS MATARAM 

 

 

Kepada Yth: Karyawan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 

 

Dengan hormat, 

Dalam rangka penelitian dengan judul ” PENGARUH KARAKTERISTIK 

INDIVIDU, KARAKTERISTIK PEKERJAAN DAN DUKUNGAN SOSIAL 

TERHADAP KEPUASAN KERJA DENGAN STRES KERJA SEBAGAI 

VARIABEL INTERVENING” maka bersama ini kami mohon bantuan 

Bapak/Saudara untuk meluangkan sedikit waktu untuk mengisi kuesioner/angket 

yang kami sertakan berikut ini. Penelitian ini sangat berguna bagi kami terutama 

untuk kepentingan ilmiah, oleh karena itu jawaban yang Bapak/ Saudara berikan 

sangat bermanfaat untuk pengembangan ilmu.  

Kuesioner/angket yang kami berikan tidak ada hubungan dengan status 

dan kedudukan Bapak/Saudara dalam instansi Bapak/Saudara  maka jawaban 

yang benar adalah jawaban yang benar-benar menggambarkan keadaan 

Bapak/Saudara. Kerahasiaan identitas Bapak/Saudara akan kami jaga. Atas 

perhatian, bantuan serta partisipasinya, kami haturkan terima kasih. 

 

Selanjutnya jawaban yang telah diisi mohon dimasukkan ke dalam amplop 

tertutup yang telah disediakan dan dikirim ke : 

 

 

 

 
Dr. Surati, SE., M.Si 

Magister Manajemen 

Universitas  Mataram 

Jl. Pendidikan No. 37 Mataram 83125 
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KUESIONER 

 

A. Data Diri Responden 

Petunjuk:  

Dimohon dengan hormat Bapak/Saudara sebagai pegawai yang sudah 

berkeluarga untuk mengisi identitas secara lengkap dan diisi dengan jawaban 

pertanyaan berikut dengan memberi tanda silang [X] sesuai pertanyaan. Setiap 

pertanyaan diharapkan hanya satu jawaban 

    

Nama  : ………………………………………… ( Boleh tidak diisi) 

Umur   [   ] 20 – 25 tahun  [   ] 26 – 30 tahun 

[   ] 31 – 35 tahun  [   ] 36 – 40 tahun  [   ] > 40 tahun  

Pendidikan Terakhir [   ] D3    [   ] S1 

    [   ] S2    [   ] S3 

Lama Bekerja di Instansi yang sekarang  : [    ] tahun  [    ] Bulan 
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B.  KARAKTERISTIK INDIVIDU 

Kuesioner pada bagian ini digunakan untuk mengukur karakteristik individu. 

Berikan tanggapan Saudara atas setiap pernyataan dalam kuesioner berikut ini 

sejujurnya. Tidak ada jawaban benar atau salah pada setiap jawaban Saudara. 

Berikan tanda √ atau Χ untuk jawaban yang dipilih 

1. untuk jawaban  SANGAT TIDAK SETUJU (STS) 

2. untuk jawaban  TIDAK SETUJU (TS) 

3. untuk jawaban  RAGU – RAGU/NETRAL (N) 

4. untuk jawaban  SETUJU (S) 

5. untuk jawaban  SANGAT SETUJU (SS) 

No. Pernyataan ST

S 

TS N S SS 

1. Usia saat ini membuat lebih bertanggungjawab terhadap 

pekerjaan 

     

2. Status pernikahan tidak mengganggu kelancaran pekerjaan      

3. Jenis kelamin Anda cocok untuk melakukan pekerjaan ini      

4. Masa kerja memudahkan Anda dalam bekerja      

5. Pendidikan Anda sesuai dengan pekerjaan saat ini      

 

C. KARAKTERISTIK PEKERJAAN 

Kuesioner pada bagian ini digunakan untuk mengukur karakteristik pekerjaan. 

Berikan tanggapan Saudara atas setiap pernyataan dalam kuesioner berikut ini 

sejujurnya. Tidak ada jawaban benar atau salah pada setiap jawaban Saudara. 

Berikan tanda √ atau Χ untuk jawaban yang dipilih 

1. untuk jawaban  SANGAT TIDAK SETUJU (STS) 

2. untuk jawaban  TIDAK SETUJU (TS) 

3. untuk jawaban  RAGU – RAGU/NETRAL (N) 

4. untuk jawaban  SETUJU (S) 

5. untuk jawaban  SANGAT SETUJU (SS) 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

1. Pekerjaan yang saya lakukan menuntut beragam ketrampilan       

2. Pekerjaan yang saya lakukan menuntut beragam keahlian      

3. Saya tahu pentingnya pekerjaan yang dilakukan bagi kantor      

4. Saya tahu pentingnya pekerjaan yang dilakukan bagi klien      

5. Dalam bekerja saya memahami tugas pokok dan fungsi 

dengan baik 

     

6. Setiap pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik      

7. Saya mempunyai kewenangan untuk mengatur jadwal kerja       

8. Saya mempunyai kewenangan untuk mengatur prosedur kerja      
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9. Pimpinan member tahu dan mengarahkan bagaimana 

meningkatkan kinerja saya 

     

10. Saya mengetahui setiap hasil dalam pekerjaan      

 

D. DUKUNGAN SOSIAL 

Kuesioner pada bagian ini digunakan untuk mengukur dukungan sosial. 

Berikan tanggapan Saudara atas setiap pernyataan dalam kuesioner berikut ini 

sejujurnya. Tidak ada jawaban benar atau salah pada setiap jawaban Saudara. 

Pernyataan untuk dukungan sosial terdiri dari 4 hal yaitu (1) dukungan sosial 

(instrumental), (2) dukungan sosial (emosional), (3) dukungan sosial 

(penghargaan) dan (instrumental) dan (4) dukungan sosial (informatif) 

Berikan tanda √ atau Χ untuk jawaban yang dipilih 

1. untuk jawaban  SANGAT TIDAK SETUJU (STS) 

2. untuk jawaban  TIDAK SETUJU (TS) 

3. untuk jawaban  RAGU – RAGU/NETRAL (N) 

4. untuk jawaban  SETUJU (S) 

5. untuk jawaban  SANGAT SETUJU (SS) 

1. 1. Pernyataan untuk kuesioner terkait Dukungan Sosial (Instrumental) 

No. Pernyataan  STS 

 

TS 

 

N S SS 

1. Atasan memberikan fasilitas peralatan kerja yang lengkap di 

tempat kerja saya 

     

2. Rekan kerja pernah membantu menyelesaikan pekerjaan 

saya ketika bekerja 

     

3. Keluarga saya membantu menyelesaikan tugas-tugas rumah 

tangga sehingga saya tidak terlambat datang di tempat kerja 

     

4. Atasan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerja 

saya 

     

2. 2. Pernyataan untuk kuesioner terkait Dukungan Sosial (Emosional) 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

5. Keluarga saya mendukung kemajuan karir saya di tempat 

kerja 

     

6. Pasangan hidup saya memberikan perhatian yang besar 

terhadap pekerjaan yang saya jalani 

     

7. Keluarga (Anak/Istri) berempati pada saya ketika saya 

terlambat pulang kerja 

     

3. 3. Pernyataan untuk kuesioner terkait Dukungan Sosial (Penghargaan) 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

8. Atasan menghargai hasil pekerjaan saya      
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9. Pasangan hidup saya memberikan izin saya bekerja untuk 

kemajuan karir saya 

     

10. Keluarga merasa senang dengan prestasi kerja yang saya 

capai 

     

4. 4. Pernyataan untuk kuesioner terkait Dukungan Sosial (Informatif) 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

11. Orang tua saya memberikan nasehat-nasehat pada saya untuk 

mencari jalan keluar yang terbaik bagi permasalahan yang 

saya alami di rumah 

     

12. Atasan memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas pada 

setiap pekerjaan yang harus saya kerjakan di tempat kerja 

     

13. Rekan kerja memberikan saran-saran untuk mencarikan 

solusi ketika saya mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

pekerjaan saya 

     

14. Pasangan hidup adalah tempat mengadu bagi permasalahan 

mengenai pekerjaan yang saya alami di tempat kerja 

     

 

E. KEPUASAAN KERJA 

Kuesioner pada bagian ini digunakan untuk mengukur Kepuasan Kerja. Berikan 

tanggapan Saudara atas setiap pernyataan dalam kuesioner berikut ini sejujurnya. 

Tidak ada jawaban benar atau salah pada setiap jawaban Saudara. 

Berikan tanda √ atau Χ untuk jawaban yang dipilih 

1. untuk jawaban  SANGAT TIDAK SETUJU (STS) 

2. untuk jawaban  TIDAK SETUJU (TS) 

3. untuk jawaban  RAGU – RAGU/NETRAL (N) 

4. untuk jawaban  SETUJU (S) 

5. untuk jawaban  SANGAT SETUJU (SS) 

NO. Pernyataan STS TS N S SS 

1. Saya merasa dibayar secara adil sesuai pekerjaan yang 

dilakukan 

     

2. Supervisor/atasan saya cukup kompeten dalam 

pekerjaannya 

     

3. Saat menunjukkan kinerja yang baik, saya menerima 

pengakuan yang semestinya 

     

4. Saya senang dengan orang-orang yang bekerja dengan 

Saya 

     

5. Komunikasi terlihat baik di dalam organisasi      

6. Saya suka pekerjaan Saya      

7. Saya merasa nyaman dengan rekan sekerja      
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8. Saya merasa bangga dengan pekerjaan Saya      

9. Ada keuntungan yang seharusnya diterima tetapi tidak 

Saya terima 

     

10. Pembagian kerja tidak sepenuhnya terjelaskan      

 

 

F. STRES KERJA 

Pada bagian ini setiap pertanyaan diadopsi dari kuesioner Ivancevich dan Matteson 

(1980). Kuesioner pada bagian ini digunakan untuk mengukur Stres kerja. Berikan 

tanggapan Saudara atas setiap pernyataan dalam kuesioner berikut ini sejujurnya. 

Tidak ada jawaban benar atau salah pada setiap jawaban Saudara. 

Berikan tanda √ atau Χ untuk jawaban yang dipilih 

1. untuk jawaban  SANGAT TIDAK SETUJU (STS) 

2. untuk jawaban  TIDAK SETUJU (TS) 

3. untuk jawaban  RAGU – RAGU/NETRAL (N) 

4. untuk jawaban  SETUJU (S) 

5. untuk jawaban  SANGAT SETUJU (SS) 

NO. Pernyataan STS TS N S SS 

1. Tingkat ketidakhadiran tinggi terjadi disebabkan 

peran/tugas yang diberikan saat ini 

     

2. Terjadinya kelambanan proses kerja berkaitan dengan 

tugas pekerjaan saat ini 

     

3. Terjadinya perubahan cara bicara karena berkaitan 

dengan pekerjaan saat ini  

     

4. Sulit tidur karena berkaitan dengan tugas ini      

5. Keinginan untuk pindah kerja terjadi karena berkaitan 

dengan pekerjaan saat ini 

     

 

 

 


