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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan teknologi di era sekarang ini yang semakin 

pesat membuat proses pencarian informasi dan komunikasi semakin cepat dan 

efisien. Perkembangan teknologi yang pesat juga berdampak pada meningkatnya 

kebutuhan manusia, sehingga hal itu mengharuskan manusia untuk menyesuaikan 

diri dengan perkembangan yang ada. Tidak hanya itu saja, perkembangan 

teknologi juga menyebabkan organisasi/perusahaan menciptakan teknologi yang 

lebih canggih untuk mempertahankan konsistensinya di mata masyarakat. 

Organisasi akan berusaha meningkatkan kualitasnya dengan menciptakan sumber 

daya manusia yang terampil dan cakap dibidangnya. Disamping itu, perusahaan 

akan terus berkembang mendorong SDM yang ada untuk terus mengasah dan 

mempertajam kemampuan yang dimiliki. Persaingan antar perusahaan juga 

dilakukan dengan meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusianya yaitu 

karyawan agar dapat bekerja lebih giat lagi dengan berpartisipasi semaksimal 

mungkin demi petumbuhan perusahaan.  

Karyawan memegang peranan - peranan yang sangat penting di dalam 

organisasi/perusahaan. Perusahaan/organisasi mencapai tujuaanya dan mampu 

menjalankan roda perusahaan/organisasi karena memiliki sumber daya yang 

strategis dan penting, dimana sumber daya tersebut adalah sumber daya manusia. 
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Sumberdaya manusia yang paling strategis adalah karyawan dibandingkan dengan 

sumber daya yang lainnya. Melimpahnya sumber daya tetapi tanpa didukung 

dengan sumber daya manusia yang berkualitas & profesional, maka akan 

mengganggu kelangsungan organisasi/perusahaan (Hidayati, 2015: 67). 

Peningkatan kinerja karyawan biasanya dilakukan dengan 

memperkerjakan karyawan untuk disiplin, rajin, sesuai dengan target yang sudah 

disepakati serta tuntutan untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Tuntutan 

untuk terus mempelajari, mengasah dan mempertajam kemampuan yang dimiliki 

karyawan dapat berdampak positif sehingga karyawan mampu memberikan 

kontribusi yang positif. Namun, hal ini juga dapat berdampak negatif karena 

karyawan harus bekerja lebih cepat, tepat dan efisien sehingga menyebabkan 

ritme kerja yang semakin tinggi. Hal ini menyebabkan kelelahan secara fisik dan 

juga psikologis karena adanya tuntutan. Felanny (2013:196). Adanya perlakuan 

dan tuntutan yang berada diluar batas pekerjaan, dapat menimbulkan terjadinya 

perasaan tidak menyenangkan, bosan bahkan menimbulkan stress bagi para 

karyawan.  

Stres adalah perasaan tidak nyaman yang dialami seseorang ketika dia 

dipaksa untuk melakukan sesuatu yang menyimpang dari fungsi normal atau yang 

diinginkan. Stres kerja, merupakan seperangkat perasaan yang berasal dari 

kekuatan yang ditemukan di tempat kerja (Crandall & Pamela, 1995).  Halkos & 

Dimitrios (2010: 416) mendefinisikan stress sebagai situasi emosional yang tidak 

menyenangkan yang kita alami ketika persyaratan (terkait pekerjaan atau tidak) 

tidak dapat diimbangi dengan kemampuan kita untuk menyelesaikannya. Kondisi 
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tersebut menghasilkan perubahan emosional sebagai reaksi terhadap 

ketidakmampuan individu dalam menyelesaikan pekerjaan.  

Timbulnya perubahan emosi bisa berasal dari hubungan antara seseorang 

dan lingkungannya dan emosi ini muncul sebagai tekanan yang subjektif. Stres 

kerja pada umumnya dipicu oleh faktor individu dan faktor lingkungan. Selain itu, 

stress kerja juga dapat mempengaruhi kinerja individu, seperti yang disimpulkan 

pada hasil penelitian Jum’ati & Wuswa (2013) sebesar 48,8% variabel kinerja 

dipengaruhi oleh tekanan individu dan tekanan organisasi sebesar 40,7%. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa terjadinya stress kerja dalam suatu organisasi 

sebagian besar disebabkan oleh tekanan di lingkungan tempat kerja. Seperti yang 

kita ketahui bersama-sama bahwa hampir semua pekerjaan memiliki kondisi yang 

mampu menyebabkan stress kerj pada karyawan, semua tergantung kepada 

kondisi fidik & psikis karyawan itu sendiri dalam menghadapi stress kerja. 

Kondisi pekerjaan yang dimaksud pada kali ini adalah: beban kerja yang susah 

untuk diselesaikan, pimpinan yang memberikan tekanan dan sikap yang kurang 

adil dan wajar, waktu kerja yang melebihi jam kerja dalam satu pekan, peralatan 

yang kurang memadai, terjadinya konflik baik dengan atasan maupun dengan 

sesame rekan kerja, kesempatan berkarir yang tidak adil, penghargaan atas hasil 

pendidikan yang lebih tinggi belum ada, masalah yang terjadi dalam rumah tangga 

dan sebagainya. 

Stress kerja disebabkan karena adanya tekanan yang didukung oleh 

tingginya rasa tanggung jawab dari karyawan terhadap beban kerja yang diterima 

di sebuah organisasi. Hasil lansiran dari sindonews.com mengungkapkan bahwa 
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tanggung jawab pada karyawan pula yang turut menentukan seberapa besar 

tekanan yang harus dipikul. Umumnya, semakin besar tanggung jawab seorang 

pekerja, semakin besar pula tekanan dan tingkat stres yang dirasakan. Tekanan 

pekerjaan adalah hal yang umum dirasakan oleh karyawan. Biasanya, tekanan 

tersebut bersifat sementara atau situasional. Hubungan tekanan kerja dan 

kepribadian telah ditetapkan sebagai dua anteseden utama perilaku kerja 

kontraproduktif. Hasil penelitian Sprung & Steve (2012) menunjukkan bahwa 

interaksi antara lokus kerja kontrol dan stres kerja menyumbang 1% hingga 2% 

dari perilaku kerja kontraproduktif. Secara khusus, kendala organisasi dan konflik 

interpersonal lebih terkait erat dengan perilaku kontraproduktif bagi karyawan.  

Secara umum, stress kerja yang dialami oleh individu pada organisasi 

sangat dipengaruhi oleh sifat dan kepribadian masing-masing individu. Kondisi 

ini terjadi karena pada dasarnya, setiap individu memiliki sifat kepribadian yang 

berbeda satu sama lain. Adanya perbedaan tersebut dapat menyebabkan timbulnya 

persepsi stres kerja yang berbeda bagi individu dalam organisasi. Seorang 

karyawan yang mengalami stres akan berpengaruh terhadap menurunnya efisiensi 

dan kapasitas kerjanya, menekan insiatif, berkurangnya rasa senang pada 

pekerjaan, perhatian pada organisasi, bahkan mungkin sampai hilangnya rasa 

tanggung jawab. 

Kepribadian adalah seperangkat karakteristik dalam individu yang 

mempengaruhi kognisi dan perilaku (Hussain et al, 2012). Kepribadian individu 

sendiri dikelompokkan menjadi lima besar yang terdiri dari, keterbukaan 

(opennessess), kesadaran/hati nurani (Conscientiousness), kecenderungan untuk 
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bersosialisasi (extraversion), simpati (Agreeableness) dan cemas atau emosional 

(neurotisisme).  

Perilaku kerja kontraproduktif adalah istilah yang mengacu pada perilaku 

karyawan yang "berbahaya bagi organisasi dengan secara langsung 

mempengaruhi fungsi maupun peran dalam organisasi, atau dengan menyakiti 

karyawan dengan cara yang akan mengurangi efektivitas karyawan Fox et al. (cit. 

Klotz & Buckley, 2013). Perilaku yang dilakukan dengan senagja oleh karyawan 

menjadi dasar acuan perilaku kontra produktif (CWB) dan perilaku ini 

memberikan dampak buruk/merugikan untuk perusahaan/organisasi/orang lain. 

Perilaku kontraproduktif adalah perilaku yang memiliki efek merusak bagi 

organisasi beserta anggotanya. Pencurian atau tindakan negatif, tindakan agresif, 

tidak mengikuti intruksi yang diberikan atasan dengan senagja, tidak mengerjakan 

pekerjaan dengan benar, berikut tadi adalah contoh – contoh perlaku kerja kontra 

produktif (Winurini, 2014:36).  

Peristiwa stress kerja ini pun terjadi pada karyawan yang bekerja di 

perusahaan yang bergerak dibidang transportasi yang semakin berkembang dan 

banyak diminati oleh masyarakat, seperti kereta api. Transportasi merupakan salah 

satu kebutuhan penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia saat 

ini. Beraneka ragam alat transportasi tersedia untuk memudahkan aktivitas 

manusia sehari-hari, baik transportasi milik pribadi, maupun transportasi umum. 

Salah satu alat transportasi umum yang banyak digunakan di Indonesia adalah 

kereta api. Hal ini terbukti dari tingginya minat masyarakat menggunakan jasa 

transportasi kereta api pada tahun 2017 yang telah berhasil melebihi target jumlah 
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penumpang yaitu 389 juta penumpang dari target 379 juta penumpang 

(https://kereta-api.info).   

Penyedia alat transportasi kereta api di Indonesia berada di bawah naungan 

PT. Kereta Api Indonesia (KAI) yang telah beroperasi dari tahun 1864 dengan 

nama perusahaan yang berbeda. Sebagai salah satu penyedia jasa transportasi, PT 

KAI harus memiliki pengelolaan SDM yang baik menjadi salah satu upaya untuk 

menunjang kekuatan SDM yang tersedia di perusahaan. Sumber daya manusia 

yang ada juga menjadi ujung tombak bagi kemajuan perusahaan mengingat sifat 

usahanya dibidang jasa. Wilayah operasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) 

mencakup Pulau Sumatera dan Jawa. Wilayah kerja di Pulau Jawa dibagi 

berdasarkan Daerah Operasi (DAOP), sedangkan wilayah kerja di Sumatera 

dibagi berdasarkan Divisi Regional (DIVRE). PT. KAI adalah perusahaan yang 

bergerak di bidang jasa transportasi terbesar di Indonesia,  yang  mengutamakan  

profesionalisme  dan  kinerja.  Layanan  PT. KAI meliputi angkutan penumpang 

dan barang.  

Visi dari penyedia jasa transportasi PT. KAI adalah menjadi penyedia jasa 

perkeretaapian terbaik yang fokus pada pelayanan pelanggan dan memenuhi 

harapan stakeholders. Sedangkan misi dari PT. KAI yaitu menyelenggarakan 

bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha penunjangnya, melalui praktek bisnis dan 

model organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi 

stakeholders dan kelestarian lingkungan berdasarkan 4 pilar utama : Keselamatan, 

Ketepatan waktu, Pelayanan dan Kenyamanan (www.kai.id diakses pada pukul 

11.14 tanggal 7 Juli 2018). Adanya visi dan misi tersebut PT.KAI berharap dapat 

http://www.kai.id/
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menyediakan jasa dan fasilitas yang terbaik dan memuaskan untuk konsumen, 

sehingga mampu mempertahankan keeksistensinya sebagai penyedia alat 

transportasi darat terbaik dan terpercaya. Harapan tersebut akan semakin yakin 

terwujud jika PT. KAI menerapkan dan menuntut seluruh karyawan untuk 

meningkatkan kinerjanya dengan selalu disiplin, tepat waktu, ramah, 

bertanggungjawab dan jujur dalam melayani pengunjung. Kondisi ini berlaku bagi 

seluruh karyawan PT. KAI termasuk bagian operasional, seperti masinis-asisten 

masinis, kondektur, PLKA-RAC, dan Pengatur Perjalan.  

Sistem kerja karyawan PT.KAI yang berupa shift-shift atau dengan 

pergantian jam kerja yang cukup banyak menyita waktu juga harus diterima oleh 

karyawan PT. KAI. Shift kerja saat ini telah banyak diterapkan dan dianggap 

lazim, hal tersebut akhirnya berpengaruh terhadap sistem yang ditetapkan kepada 

20% hingga 25% pekerja di industri maupun jasa. Budaya organisasi yang sangat 

mengutamakan integritas, profesional, keselamatan, inovasi dan pelayanan prima 

juga menuntut karyawan untuk bekerja ekstra jika dibandingkan dengan karyawan 

lain yang bukan bekerja dibidang penyedia transportasi. Kondisi inilah yang 

akhirnya menimbulkan ritme kerja yang tidak beraturan, jam kerja yang tinggi 

serta intensitas kerja yang cukup tinggi. Karyawan yang bekerja dengan waktu 

yang lebih panjang kemungkinan akan menimbulkan gejala stres secara fisik 

maupun mental, namun beberapa stres kadang menguntungkan karena memotivasi 

karyawan untuk meningkatkan kinerja dan membuat perubahan-perubahan dalam 

bekerja.  
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Besarnya peran karakteristik kepribadian dalam mempengaruhi stress kerja 

dan perilaku kerja kontraproduktif ini, harus diiringi dengan pengelolaan emosi 

yang stabil dan kepribadian baik dari karyawan. Namun hingga saat ini, belum 

ada regulasi yang mewajibkan perusahaan penyedia jasa transportasi untuk 

mengkaji dan mengelola kepribadian karyawan dalam lingkungan kerja. Adanya 

tekanan dan tuntutan dari lingkungan organisasi dan kepribadian individu akan 

diikuti dengan semakin kompleksnya risiko yang dihadapi. Oleh sebab itu, untuk 

mengkaji hal tersebut dibutuhkan praktik tata kelola perusahaan yang sehat dan 

beban kerja yang sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. 

Hubungan stress kerja dengan perilaku kerja kontraproduktif telah diteliti 

oleh beberapa peneliti terdahulu sebelum penelitian ini dilangsungkan. 

Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Bowling & Eschleman (2010: 92) 

yang berhasil mengungkapkan bahwa stress kerja muncul dari adanya tekanan 

pada pekerjaan yang diberikan. Stress kerja juga sebagai tanggapan atas 

ketidakmampuan seseorang dalam mengatasi stress yang berasal dari diri sendiri 

maupun lingkungan organisasi.  

Peningkatan stress kerja yang terjadi dapat menimbulkan respon perilaku 

kontraproduktif/perilaku menyimpang yang tinggi. Perilaku kontraproduktif juga 

mewakili respon terhadap coping yang tidak efektif dengan stressor kerja. 

Penelitian sebelumnya oleh Boyd et al (2009) tentang pengaruh stress kerja pada 

perilaku, menemukan bahwa stres kerja menyebabkan terbentuknya perilaku 

menyimpang/perilaku kerja kontraproduktif. Perilaku kerja kontra produktif 

(CWB) akan muncul pada diri seorang karyawan saat dipengaruhi oleh stress 
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kerja (konflik interpersonal, kendala organisasi) dan keadilan organisasi yang 

dimediasi oleh emosi negatif (Spector & Miles, 2001). 

Hubungan employee personality dengan perilaku kerja kontraproduktif 

telah dikaji oleh Darring (2016), menemukan adanya pengaruh yang signifikan 

secara keseluruhan dari perilaku kerja kontra produktif yang dipengaruhi oleh 

kepribadian, locus of control, dan stressor kerja. Narsisme memberikan pengaruh 

positif yang signifikan terhadap perilaku kerja kontra produktif; narsisme 

memberikan pengaruh positif signifikan terhadap anger/emosi negatif; job 

stressor memberikan pengaruh signifikan terhadap anger/emosi negatif; 

anger/emosi negatif memberikan pengaruh positif signifikan terhadap perilaku 

kerja kontra produktif serta anger/emosi negatif memberikan pengaruh signifikan 

memediasi pengaruh narsisme dan job stressor pada perilaku kerja kontra 

produktif (Nugraheni & Wahyuni, 2016). 

Berdasarkan uraian diatas, terkait perilaku kerja kontraproduktif pada 

karyawan, menjadi sangat penting untuk diteliti lebih lanjut mengenai pengaruh 

stress kerja terhadap perilaku kerja kontraproduktif seorang karyawan. Selain itu, 

employee personality akan menjadi salah satu faktor yang akan diteliti dalam 

penelitian ini. Oleh sebab itu, peneliti sangat tertarik mengkaji pengaruh stress 

kerja terhadap perilaku kerja kontraproduktif dengan employee personality 

sebagai variabel moderating pada karyawan operasional PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) DAOP 6 Yogyakarta.  
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1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang 

mendasar yaitu sejauh mana dampak stress kerja terhadap perilaku kerja 

kontraproduktif dengan employee personality sebagai variabel moderating. 

Permasalahan tersebut dapat dirinci secara detail menjadi: 

1. Apakah stress kerja berpengaruh terhadap perilaku kerja kontraproduktif 

pada karyawan operasional PT. KAI (PERSERO) DAOP 6 Yogyakarta? 

2. Apakah Agreeableness pada employee personality dapat memoderasi 

hubungan stress kerja berpengaruh terhadap perilaku kerja kontraproduktif 

pada karyawan operasional PT. KAI (PERSERO) DAOP 6 Yogyakarta? 

3. Apakah Conscientiousness pada employee personality dapat memoderasi 

hubungan stress kerja terhadap perilaku kerja kontraproduktif pada 

karyawan operasional PT. KAI (PERSERO) DAOP 6 Yogyakarta? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Menguji pengaruh stress kerja terhadap perilaku kerja kontraproduktif 

pada karyawan operasional PT. KAI (PERSERO) DAOP 6 Yogyakarta. 

2. Mengetahui pengaruh Employee Personality (Agreeableness) dalam 

memoderasi hubungan stress kerja pada perilaku kontraproduktif 

karyawan operasional PT. KAI (PERSERO) DAOP 6 Yogyakarta. 
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3. Mengetahui pengaruh Employee Personality (Conscientiousness) dalam 

memoderasi hubungan stress kerja pada perilaku kontraproduktif 

karyawan operasional PT. KAI (PERSERO) DAOP 6 Yogyakarta. 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis 

maupun secara praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan 

informasi tentang bagaimana employee personality atau kepribadian karyawan 

dalam memoderasi stress kerja pada perilaku kontraproduktif karyawan 

operasional PT. KAI (PERSERO) DAOP 6 Yogyakarta.  

Secara teoritis, penelitian yang akan dilakukan dapat memberikan 

kontribusi pemikiran untuk penelitian sebelumnya sebagai dukungan, dan 

informasi tambahan terkait teori kepribadian khususnya pada karyawan. Penelitian 

ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman 

perusahaan/organisasi mengenai konsep perilaku kerja kontraproduktif dengan 

meminimalisir stress kerja dalam suatu organisasi.  

1.5.  Sistematika Penulisan  

Sistematika penelitian ini akan menunjukkan tahap-tahap yang dilakukan 

dalam melakukan penelitian. Dengan tujuan suatu tahapan yang 

berkesinambungan dan terarah dalam membahas masalah penelitian. Penelitian ini 

dibagi ke dalam beberapa pokok pembahasan dengan sistematika penelitian 

sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Memberikan informasi pendahulu mengenai latar belakang 

perkembangan manajemen risiko keuangan perusahaan, faktor-

faktor yang mempengaruhinya didukung penelitian terdahulu, 

rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian dan manfaat 

penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian serta sistematika 

penelitian. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA  

Menjelaskan deskripsi objek penelitian dari berbagai sumber 

kepustakaan yang berkaitan dengan topik stress kerja, perilaku kerja 

kontra produktif dan employee personality yang akan digunakan 

sebagai dasar acuan dalam membahas, berisi teori yang terkait, hasil 

penelitian sebelumnya yang relevan, pengembangan hipotesis 

berbasis teori serta pernyataan hipotesis.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Menjelaskan secara terperinci kerangka yang digunakan dalam 

melakukan penelitian, termasuk populasi dan sampel, variabel dan 

definisi operasional, serta teknik analisis data dan pengujian 

hipotesis 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Menyajikan hasil penelitiandan analisis datayang disajikan dalam 

bentuk daftar (tabel), grafik atau bentuk lain kemudian dilakukan 

pembahasan.  

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

Merupakan ringkasan dari hasil penelitian, implikasi dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori Atribusi  

Teori atribusi menurut Ivancevich dkk. (2007) merupakan teori yang 

menjelaskan bagaimana cara menilai perilaku seseorang yang ditentukan apakah 

berasal dari dalam dirinya (internal) atau lingkungan (eksternal). Teori atribusi 

digunakan untuk menjelaskan berbagai penyebab atau motif mengapa seseorang 

melakukan suatu tindakan tertentu (Robbins & Judge, 2008). Teori atribusi pada 

penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bahwa pencapaian 

kinerja seorang karyawan di masa yang akan datang disebabkan oleh kegagalan 

atau kesuksesan atas tugas yang dilakukan sebelumnya oleh karyawan tersebut. 

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, teori ini dapat digunakan untuk menilai 

atribusi pada perilaku individu yang berkaitan dengan stres kerja, perilaku kerja 

kontraproduktif dan employee personality.  

 

2.2 Stress Kerja 

Menurut Luthans (2006), stres diartikan sebagai interaksi individu dengan 

lingkungan,tetapi kemudian diperinci lagi menjadi respon adaptif yang 

dihubungkan oleh perbedaan individu dan atau proses psikologi yang merupakan 

konsekuensi tindakan, situasi, atau kejadian eksternal (lingkungan) yang 

menempatkan tuntutan psikologis dan atau fisik secara berlebihan pada seseorang. 
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Stress ialah suatu kondisi dinamis dimana seorang individu dihadapkan 

pada peluang, tuntutan, atau sumber daya yang terkait dengan apa yang 

dihasratkan oleh individu itu dan yang hasilnya dipandang tidak pasti serta 

penting (Robins, 2008: 368). Stres juga merupakan suatu respons adaptif terhadap 

suatu situasi yang dirasakan menantang atau mengancam kesehatan individu, yang 

merupakan salah satu dampak dari kehidupan modern. Individu dapat merasa stres 

karena terlalu banyak pekerjaan, ketidakpahaman terhadap pekerjaan, beban 

informasi yang terlalu berat atau karena mengikuti perkembangan zaman (Jum’ati 

& Wuswa, 2013).  

Definisi lain dari stress kerja menurut Suprihanto (cit. Subroto, 2017) 

adalah sesuatu yang menyangkut interaksi antara individu dan lingkungan, yaitu 

interaksi antar stimulus dan respon, dimana ketika karyawan mengalami 

stres,secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dan kepuasan kerjanya, 

sehingga manajemen perlu untuk meningkatkan mutu lingkungan organisasional 

bagi karyawan. Menurut sebagai besar masyarakat, stress kerja berorientasi pada 

prestasi dan terkait dengan ketegangan pekerjaan, ketidakpuasan kerja, dan 

berbagai gejala ketegangan fisik dan psikologis (Hsieh & Wang, 2012).  

Sasono (2004:5) mengungkapkan bahwa stres mempunyai dampak positif 

dan negatif. Dampak positif stres pada tingkat rendah sampai pada tingkat 

moderat bersifat fungsional dalam arti berperan sebagai pendorong peningkatan 

kinerja karyawan. Stres pada tingkat rendah akan membuat karyawan merasakan 

stres, akan tetapi stres yang dialami ini akan mendorong karyawan untuk bekerja 

lebih baik. Sedangkan dampak negatif stres tingkat tinggi adalah penurunan pada 
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kinerja karyawan yang drastis. Dengan demikian maka stres kerja (occupational 

stress) merupakan aspek atau kajian yang perlu diperhatikan oleh organisasi, 

karena keterkaitannya dengan kinerja individu. Dalam jangka pendek, stres yang 

dibiarkan begitu saja tanpa penanganan yang serius membuat individu menjadi 

tertekan, tidak termotivasi, dan frustasi yang menyebabkan individu bekerja tidak 

optimal sehingga kinerjanya pun akan terganggu. Dalam jangka panjang, individu 

tidak dapat menahan stres kerja (occupational stress) sehingga tidak mampu lagi 

bekerja optimal, menjadi malas dan terbengkalai tanggungjawabnya.  

2.2.1 Faktor Penyebab Stres 

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan stres dibedakan menjadi dua, 

yaitu  

a. Faktor internal, yang terdiri dari kepribadian, kemampuan dan nilai 

budaya;  

b. Faktor eksternal, yang terdiri dari faktor intrinsik pekerjaan, faktor peran 

dalam organisasi, faktor pengembangan karier, faktor hubungan kerja 

dan faktor struktur dan karakteristik organisasi Sunyoto (Subroto, 2017).  

Beban kerja/tugas karyawan yang berat, waktu menyelesaikan pekerjaan 

yang singkat, karyawan dalam tim yang kurang terkoordinasi, lingkungan/iklim 

kerja yang menimbulkan persepsi rasa kurang aman dan nyaman, kurangnya 

informasi ditempat kerja, karir dan prestasi yang kurang jelas, keseimbangan 

anatara wewenang dan tanggung jawab yang kurang seimbang, ketidakjelasan 

peran/fungsi seorang karyawan dalam perusahaan/organisasi, intervensi pihak 

lain/rekan kerja yang menimbulkan frustasi dalam bekerja, konflik yang terjadi 
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pada karyawan/individu baik yang terjadi di dalam maupun diluar kelompok 

kerjanya, adanya perbedaan sistem nilai yang dianut oleh perusahaan/organisasi 

dengan karyawan yang menimbulkan ketidakpastian, beberapa hal tersebut 

menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya perilaku kontra produktif 

pada karyawan di dalam perusahaan/organisasi yang mengakibatkan kerugian (cit. 

Nugraheni & Wahyuni, 2016).  

2.2.2 Indikator Stres Kerja 

Stres kerja seorang karyawan dapat diukur melalui lima indikator berikut: 

a. Konflik Interpersonal 

Konflik interpersonal seorang karyawan sebagai proses dinamis yang 

terjadi antara berbagai pihak sebagai akibat dari reaksi emosi negatif 

karena perbedaan pendapat dan gangguan dalam mencapai tujuan. 

Menurut Spector (1998) konflik interpersonal di tempat kerja contohnya 

seperti perselisihan kecil antara rekan kerja berbentuk serangan fisik pada 

orang lain. Jenis konflik interpersonal yaitu konflik terbuka, misalnya 

berkata dan berperilaku kasar kepada rekan kerja, atau berbentuk konflik 

rahasia misalnya, menyebarkan rumor yang tidak benar tentang rekan 

kerja. 

b. Kendala Organisasi 

Kendala organisasi merupakan segala hal yang dapat mengganggu kinerja 

pekerjaan seorang karyawan, segala hal yang berhubungan dengan kendala 

afektif, seperti frustrasi dan ketidakpuasan kerja dari seorang karyawan di 

lingkungan dimana dia bekerja.  
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c. Beban kerja  

Keadaan pekerjaan yang dibebankan kepada seorang karyawan atau jenis 

pekerjaan yang harus diselesaikan oleh karyawan tersebut tepat waktu. 

Beban kerja seorang karyawan dapat diukur dalam hal jumlah jam kerja, 

tingkat produksi, atau bahkan tuntutan mental pekerjaan yang dilakukan 

karyawan tersebut. Beban kerja karyawan, di sisi lain seperti menyangkut 

tugas-tugas lebih yang diberikan diluar tupoksi pekerjaan yang harus 

diselesaikan oleh karyawan tersebut.  

2.2.3 Dampak stres pada perusahaan/ organisasi 

Sebuah pengalaman pribadi tentang stress pekerjaan, tidak hanya 

berdampak pada perilaku pekerjaan mereka tetapi juga lingkungan kerja 

yang lebih luas. Dampak stres di tempat kerja sebagai berikut: 

a. Peningkatan ketidakhadiran karyawan 

b. Meningkatkan tingkat kecelakaan atau klaim asuransi karyawan 

c. Hubungan interpersonal yang buruk di tempat kerja 

d. Output kerja yang buruk atau berkurang dan kinerja 

e. Peningkatan pergantian staf/ Turnover karyawan 

Menurut Gibson (1996) ada lima macam dampak (konsekwensi) 

dari stress yaitu : 

a. Subyektif , meliputi : kecemasan, agresif, acuh, kebosanan, depresi, 

keletihan, frustasi, kehilangan kesabaran, rendah diri gugup, merasa 

kesepian. 
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b. Perilaku , yang menunjukan gejala stress adalah kecanduan alkohol, 

penyalahgunaan obat-obatan, luapan emosional, makan atau 

merokok secara berlebihan. 

c. Kognitif , akibat stress yang bersifat kognitif dapat menyebabkan 

ketidakmampuan mengambil keputusan yang jelas, daya konsentrasi 

yang rendah, kurang perhatian, sangat sensitifterhadap kritik. 

d. Fisiologis, stress dapat menciptakan perubahan dalam metabolism 

tubuh, kandungan glukosa darah meningkat, denyut jantung dan 

tekanan darah meningkat. 

Organisasi, akibat yang bersifat organisasi meliputi? Angka absen tinggi, 

pergantian karyawan(turnover), produktivitas rendah, terasingdari rekan 

sekerja, ketidak puasan kerja, komitmen organisasi dan loyalitas 

berkurang. 

2.3 Perilaku Kerja Kontraproduktif  

Dalam beberapa tahun terakhir penelitian tentang perilaku kerja 

kontraproduktif di lakukan di banyak organisasi. Secara luas perilaku 

kontraproduktif didefinisikan sebagai kegiatan yang tidak produktif yang merusak 

tujuan organisasi dan berbahaya bagi organisasi dengan mempengaruhi secara 

langsung fungsi atau properti, atau dengan menyakiti karyawan dengan cara yang 

akan mengurangi efektivitas mereka. Robinson dan Bennett (1995) 

mendidefinisikan perilaku kontraproduktif sebagai perilaku sukarela yang 

melanggar norma-norma organisasi dan mengancam, baik menjadi organisasi, 

anggotanya, atau keduanya. 
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Perilaku kontra produktif adalah perilaku yang disengaja oleh anggota 

organisasi/perusahaan yang bertentangan dengan kepentingan organisasi, visi misi 

organisasi/ perusahaan (Sackett dan DeVore, 2001). Definisi yang hampir sama 

juga disampaikan oleh Bowling (cit. Vatankhah et al., 2017) perilaku kerja 

kontraproduktif yaitu perilaku dimana seorang individu melanggar norma-norma 

organisasi/perusahaan atau perilaku sukarela yang melanggar norma organisasi. 

Perilaku kontraproduktif atau sering disebut sebagai perilaku menyimpang 

merupakan masalah utama di tempat kerja yang memiliki kecenderungan 

mengganggu dan membahayakan organisasi (Uche et al., 2017: 118). Perilaku 

kerja kontraproduktif sendiri terdiri dari tindakan yang disengaja oleh karyawan 

yang membahayakan organisasi atau para pemangku kepentingan mereka, 

termasuk tindakan kekerasan fisik. Dengan demikian dapat mengancam 

kesejahteraan sebuah organisasi, anggota maupun keduanya. Berdasarkan 

penjelasan definisi perilaku kerja kontraproduktif tersebut, dapat disimpulkan 

perilaku kerja kontraproduktif merupakan bentuk dari semua perilaku yang 

dilakukan individu/karyawan, baik sengaja ataupun tidak sengaja yang 

bertentangan atau menghambat organisasi perusahaan untuk mencapai tujuan 

organisasi 

Secara teoretis perilaku kerja kontraproduktif dapat dilihat dari cara 

individu beradaptasi dengan lingkungannya seperti bagaimana individu 

mengontrol emosi, frustasi dan ketidakpuasan dalam bekerja (Bennet & 

Robbinson, 2000). Anderson (2005, h.145) mengartikan bahwa perilaku kerja 

kontraproduktif (counterproductive work behaviour) mencakup segala bentuk 
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perilaku yang dilakukan dengan sengaja oleh anggota organisasi yang 

bertentangan dengan tujuan organisasi tersebut. 

Perilaku kontraproduktif dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang 

menyasar kepada organisasi dan yang menyasar kepada orang di dalam organisasi 

(Fox, Spector, Miles, 2001). Perilaku kerja kontra produktif adalah perilaku yang 

dimaksudkan dengan sengaja untuk menyakiti orang lain/perusahaan/organisasi 

(Sharkawi et al., 2013: 174). Klasifikasi perilaku kerja kontraproduktif 

dikategorikan menjadi lima dimensi, antara lain yaitu penyalahgunaan (perilaku 

berbahaya dan jahat yang mempengaruhi orang lain), penyimpangan (sengaja 

melakukan salah satu pekerjaan yang salah atau membiarkan kesalahan terjadi), 

sabotase (menghancurkan fasilitas organisasi), pencurian (secara sengaja 

mengambil barang-barang milik orang lain) dan penarikan atau menghindari 

pekerjaan karena terlambat atau tidak hadir. Perilaku kerja kontra produktif 

karyawan terdiri seperti sabotage, theft, abuse, production deviance, dan 

withdrawal merupakan dimensi lain dari perilaku kerja kontra produktif (Spector, 

et. al. 2006). Adapun pengertian masing-masing istilah tersebut yaitu : 

a. Sabotage 

Perilaku menyimpang seorang karyawan ditempat kerja yang sifatnya 

merusak. Contohnya seperti merusak barang/ peralatan di kantor dengan 

sengaja, merusak computer dan tidak mempergunakan fasilitas kantor 

sebagaimana mestinya. 
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b. Theft 

Perilaku menyimpang seorang karyawan ditempat kerja yang sifatnya 

mengambil atau mencuri. Contohnya adalah dengan membawa pulang 

barang kantor tanpa izin, mengambil barang - barang milik kantor dan 

tidak mengembalikannya 

c. Abuse 

Perilaku menyimpang seorang karyawan di tempat kerja yang sifatnya 

interpersonal dan merupakan bentuk dari emosi negatif. Contohnya adalah 

bergosip dengan rekan kerja, mengeluarkan kata-kata kasar terhadap orang 

lain, berlaku kasar terhadap rekan kerja. 

d. Production deviance 

Perilaku menyimpang seorang karyawan di tempat kerja yang tidak 

dapat melakukan pekerjaan secara efektif. Contohnya seperti bekerja 

secara asal-asalan dan mengurangi produktifitas. 

e. Withdrawal 

Perilaku menyimpang seorang karyawan di tempat kerja yang 

membatasi jumlah waktu kerja menjadi kurang dari yang dibutuhkan oleh 

organisasi/perusahaan. Contohnya adalah mengambil jam istirahat lebih 

lama, dan absen dari kerjaan. 

Perilaku kontraproduktif dipandang sebagai respon kognitif pegawai 

terkait pengalamannya mengenai ketidakadilan di dalam organisasi. Ketidakadilan 

organisasi tergolong ke dalam job stressor. Situasi dimana seseorang diperlakukan 
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tidak adil merupakan stressor, yang dapat membawa mereka kepada emosi negatif 

dan perilaku-perilaku kontraproduktif.  

2.3.1 Faktor Penyebab Perilaku Kontraproduktif 

 Faktor-faktor situasional pemicu perilaku kerja kontraproduktif (Marcus 

& Schuler, 2004) meliputi: 

a. Sumber penyebab stres kerja, seperti pertentangan peran, penumpukan 

beban pekerjaan, dan pertentangan antara rekan kerja (Spector, & Fox, 

2002). 

b. Persepsi internal karyawan, yaitu persepsi yang dibentuk oleh peristiwa 

ekternal sehingga menimbulkan respon perilaku kerja kontraproduktif. 

Seperti perubahan di tempat kerja, seperti penataan ulang organisasi, 

perubahan manajemen, perubahan teknologi, pemotongan gaji, 

pengingkaran kontrak psikologis, ketidakamanan dalam bekerja, mutasi 

pekerja dan pemberian hukuman oleh organisasi (Marcus & Schuler, 2004) 

c. Peluang (opportunity), yaitu situasi yang mendorong terjadinya perilaku 

kerja kontraproduktif (Marcus & Sculer, 2004). Peluang dapat tercipta 

karena tidak ada larangan dalam bertindak dan tidak ada konsekwensi 

negatif yang bisa mengancam atau merugikan pelaku. 

d. persepsi ketidakadilan, seperti peningkatan karir pekerja (Stroms & 

Spector, 1987), kesempatan melanjutkan pendidikan dengan adanya 

jaminan penyetaraan ijazah. 
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2.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Kerja Kontraproduktif  

Beberapa faktor yang dianggap mampu mempengaruhi perilaku kerja 

kontraproduktif seorang individu antara lain: 

a. Faktor kepribadian (personality) 

Beberapa dimensi kepribadian, salah satunya adalah dimensi 

kepribadian Big Five Personality memiliki hubungan dengan munculnya 

perilaku kerja kontraproduktif yang ditunjukan individu ketika bekerja. 

dengan dimensi kepribadian yang dimilikinya 

b. Karakter pekerjaan (job characteristic) 

Karakter pekerjaan yang dimiliki berpengaruh pada keahlian yang 

dibutuhkan, jenis tugas yang diberikan, dan cara bekerja. Kemudian ketiga 

hal tersebut akan berpengaruh terhadap pengalaman psikologis individu 

terkait pelaksanaan tugas kerja seperti pengalaman ketika menyelesaikan 

tugas dengan sempurn, perasaan bertanggungjawab terhadap tugas yang 

diberikan, dan pengetahuan terhadap hasil kerja yang dicapai. Menurut 

Sacket dan DeVore (dalam Anderson 2005, h. 156) hal ini kemudian 

mempengaruhi perilaku kerja individu yang tertuang ke dalam kinerja 

yang diberikan, kepuasan kerja, motivasi kerja, absensi kerja dan tingkat 

turnover dalam bekerja. 

c. Karakteristik Kelompok Kerja (work group characteristic) 

Segala sesuatu yang terjadi di dalam sebuah kelompok kerja akan 

berpengaruh terhadap individu yang menjadi anggota di dalamnya, seperti 

persepsi kepuasan kerja seorang karyawan, kinerja & produktifitasnya juga 
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dipengaruhi oleh karakteristik kelompok kerja. Dalam melakukan proses 

adaptasi terhadap iklim organisasi/perusahaan individu akan mengamati 

lingkungannya dan mencari tahu iklim seperti apa yang berlaku di dalam 

lingkungan kerjanya. Jika telah paham kemudian individu secara tidak 

langsung akan mengikuti perilaku atau kebiasaan yang berlaku di dalam 

kelompok ia bekerja. Pengaruh karakteristik kelompok kerja terhadap  

kecenderungan individu untuk berperilaku kerja kontraproduktif. Jika 

seorang karyawan datang terlambat dan pulang lebih awal namun tidak 

mendapat respon apappun dari organisasi/perusahaan atau rekan kerja , 

maka ia cenderung akan mengulangi perilaku tersebut (Robbins dan 

Langton, 2010 h.210) 

d. Budaya Organisasi (organizational culture) 

Pengaruh budaya organisasi & karakteristik kelompok kerja terhadap 

individu karyawan merupakan pengaruh sosial pada individu di 

lingkungan kerja Meskipun terdapat kesamaan antara pengaruh kelompok 

kerja dan budaya organisasi dalam hal ini bahwa keduanya merupakan 

pengaruh sosial pada individu di lingkungan kerja. Namun, faktor budaya 

organisasi merupakan fenomena yang lebih luas dampaknya terhadap 

individu daripada karakteristik kelompok kerja. Hal ini karena budaya 

organisasi dipengaruhi oleh faktor luar kelompok kerja secara langsung, 

seperti sistem manajemen yang ada pada organisasi/perusahaan tertentu. 

Robbins dan Langton (2010, h.210) menambahkan di dalam bukunya 

bahwa semua organisasi/perusahaan mempunyai budaya tak tertulis yang 
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mendefinisikan standar-standar perilaku yang dapat diterima dan yang 

tidak dapat diterima untuk para karyawan. Menurut Robbins seiring 

berjalannya waktu karyawan kemudian akan mengetahui hal-hal yang 

berlaku di organisasi/perusahaan tempat ia bekerja seperti bagaimana 

berpakaian untuk kerja, apakah aturan organisasi/perusahaan dijalankan 

dengan ketat, perilaku macam apakah yang akan menyulitkan mereka, 

seberapa pentingnya kejujuran dan integritas bagi organisasi/perusahaan 

sehingga dengan kata lain budaya organisasi berpengaruh terhadap 

kecenderungan berperilaku dari karyawan. 

e. Stressor kerja 

Beberapa penelitian terdahulu (Bruk Lee & Spector, 2006; Chen & 

Spector, 1992; Diefendroff & Mehta, 2007) telah meneliti dan 

menyimpulkan bahwa stressor kerja sebagai efek utama timbulnya 

perilaku kerja kontraproduktif. Stressor kerja memang sudah menjadi efek 

utama pada perilaku kerja kontraproduktif. Perilaku kerja kontraproduktif 

cenderung meningkat ketika adanya peningkatan stressor kerja. 

f. Locus of Control 

Locus of control juga ditemukan memiliki hubungan dengan perilaku 

kerja kontrakproduktif. Beberapa penelitian (Sprung & Jex, 2012; Hafidz, 

2012) mengungkapkan bahwa individu yang memiliki locus of control 

eksternal diidentifikasi lebih banyak menyandarkan harapannya untuk 

bergantung kepada orang lain dan lebih banyak mencari dan memilih 

situasi yang menguntungkan. 
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2.4 Employee Personality  

Feist (2008,h.6) menjelaskan  di dalam bukunya bahwa kepribadian 

atau personality adalah suatu pola watak yang relatif permanen, dan 

sebuah karakter unik yang memberika konsistensi dan individualitas bagi 

perilaku seseorang. Kepribadian dapat dikatakan sebagai total jumlah dari 

cara-cara individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Terdapat 

karakteristik-karakteristik yang umumnya melekat dalam masing-masing 

diri individu. Karakterisktik tersebut yang ketika ditunjukkan dalam 

berbagai situasi disebut sebagai trait kepribadian. Trait kepribadian ini 

menunjukkan berbagai perilaku dari individu dalam berbagai pola yang 

sebenarnya. Semakin konsisten dan sering munculnya karakteristik ini 

dalam berbagai situasi, maka akan semakin mendeskripsikan karakterisktik 

seorang individu (Robbins & Judge, 2008, h.128). 

Dapat disimpulkan dari beberapa definisi tersebut bahwa kepribadian 

adalah karakteristik yang dimiliki individu yang mempengaruhi perilaku, 

kognisi, dan motivasi. Karakteristik ini mempengaruhi individu dalam 

berinteraksi dengan orang lain. Disamping itu, karakteristik ini juga akan 

mempengaruhi individu dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan dan 

persyaratan dari lingkungannya. Robbins & Judge (2008,h.126) 

mengungkapkan bahwa kepribadian membentuk perilaku setiap individu 

sehingga jika ingin mengetahui perilaku individu dalam organisasi/ 

perusahaan sangat disarankan jika mengetahui tentang kepribadian yang 

dimiliki oleh individu terkait. 
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Sifat kepribadian menjadi fondasi dasar dari kepribadian seorang 

individu yang melandasi pemikiran, perasaan, dan perilaku seseorang 

(Barrick dan Mount 2005). Menurut Wood, Chapman dkk (2004:103) 

menjelaskan kepribadian adalah, keseluruhan dari kombinasi yang 

menggambarakan dan karakteristik watak yang menyebabkan manusia 

secara alamiah bersifat unik. Perbedaan kepribadian antara masing-masing 

individu berpengaruh terhadap prilaku individu, dalam mengatasi situasi 

dan kondisi yang kurang mendukung.  

Kepribadian didefinisikan sebagai seperangkat karakteristik yang 

terorganisasi dan dinasmis yang dimiliki seseorang yang mempengaruhi 

secara khusus terhadap kognisi, motivasi dan perilaku dalam berbagai 

situasi ( Ryckman, 2004:79) 

2.4.1 Dimensi Kepribadian Big Five Personality 

Berikut dimensi kepribadian the big five personality. 

1.6. Agreeableness  

Adalah kepribadian yang membuat seorang individu tertarik 

dapat mengakomodir dan membantu untuk menyelesaikan masalah dengan 

menciptakan suasana yang baik dengan sikap fleksibel yang dimiliki. 

Individu dengan sifat agreeableness biasanya memiliki tingkat sosial yang 

tinggi, ramah dan murah hati, memiliki kerjasama dan keharmonisan sosial 

yang tinggi. Di sisi lain, keperibadian seperti ini cenderung menjadi egois, 

tidak peduli dengan orang lain, tidak jujur dan kasar (Hussain et al., 2012: 

2256). Menurut Ozbag (2016: 238) keperibadian agreeableness atau 
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keramahan merujuk pada seseorang yang sederhana, altruistik, percaya, 

baik dan kooperatif. Keramahan adalah sifat penting untuk menciptakan 

iklim keadilan, peduli, altruistik, dan prihatin tentang perlakuan yang tepat 

dan manusiawi.  

1.7. Extraversion 

Merupakan kepribadian karyawan yang dicirikan dengan energik, 

tegas, aktif, dan mudah bergaul. Extraverts mengalami reaksi afektif yang 

lebih positif terhadap peristiwa menyenangkan yang sama dari introvert. 

individu dengan PA tinggi lebih mungkin mengalami kepuasan kerja. 

Dalam studi eksperimental individu dalam suasana hati yang bahagia 

membentuk kesan yang lebih baik dan membuat penilaian yang lebih 

positif Goldberg (cit. Templer, 2012).  

1.8. Conscientiousness 

Kesadaran adalah salah satu ciri paling umum dipelajari dalam 

psikologi kerja yang menunjukkan seseorang yang dapat diandalkan, 

bertanggung jawab, berbakti, disiplin diri dan terorganisasi dengan baik. 

Farhadi et al., (2012:3) menambahkan individu dengan kepribadian 

tersebut memiliki sifat-sifat seperti kepercayaan, kompetensi, prestasi 

berjuang, tanggung jawab, disiplin diri, ketaatan dan efisiensi. Seorang 

denga kepribadian conscientiousness cenderung memiliki kepuasan kerja 

yang lebih besar, keamanan kerja yang lebih besar, dan lebih positif serta 

berkomitmen dalam hubungan sosial.  
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1.9. Neuroticism 

Kepribadian neuroticism mewakili kecenderungan seseorang untuk 

menunjukkan penyesuaian emosi yang buruk dan mengalami pengaruh 

negatif seperti kecemasan, ketidakamanan, dan permusuhan. Individu  

yang  memiliki skor  tinggi  pada trait neuroticism cenderung  mudah 

cemas,  temperamental,   mengasihani-diri, memiliki  kesadaran  diri  yang 

tinggi,  emosional,  dan  rapuh  terhadap  gangguan  yang  berkaitan  

dengan stress.  

1.10. Openness to experience 

Kepribadian openness to experience memiliki tingkat kreativitas yang 

tinggi, sifat ingin tahu, berwawasan luas, imajinatif, terbuka dengan 

berbagai cara-cara baru (Goldberg 1990). Seseorang dengan kepribadian 

ini mampu mengatasi masalah dalam waktu singkat, informasi terbatas, 

dan ketidakpastian yang tinggi (Denissen dan Penke 2008). 

2.4.2 Trait Conscentiousness & Agreeableness 

Konsep sifat kepribadian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

dimensi kepribadian The Big Five Personality yang terbagi dalam lima 

dimensi yaitu openness to experience, conscientiousness, extraversion, 

agreeableness, dan neuroticism, tetapi akan lebih difokuskan pada 2 sifat 

kepribadian yaitu agreeablenes & conscientiousness. 

Penelitian telah menunjukkan semua ciri-ciri kepribadian mampu 

mempengaruhi munculnya perilaku kontraproduktif, dan Prediktor 

terkuat ditunjukan oleh ciri kepribadian kesadaran atau conscientiousness 
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(Salgado, J. F. 2002), Hasil penelitian menunjukkan kepribadian big five 

personality trait conscientiousness, dan agreeableness memiliki korelasi 

yang negatif terhadap kecenderungan perilaku kerja kontraproduktif 

(Sonya, V. F 2013). Agreeableness & Conscentiousness memberikan 

pengaruh negatif  untuk CWB (Mount, dkk. 2006) 

a. Agreeableness (Disagreeableness). 

Agreeableness adalah sifat ramah tamah, simpatik, penuh kasih 

sayang, dapat dipercaya, suka keterus terangan, suka menolong 

(altruism), sifat mementingkan dan memenuhi kebutuhan orang lain, 

mengalah, lemah lembut, sopan dan rendah hati. Orang – orang 

dalam kelompok ini cenderung menjadi penghibur orang lain dan 

selalu bekerja sama da sangat menghargai pergaulan. Kelompok ini 

juga mempunyai pandangan optimis terhadap sifat-sifat dasar 

manusia yaitu jujur, dapat dipercaya, dan sopan (Costa & McCrae, 

2006). 

Orang – orang agreeableness sangat berguna dalam mencapai 

dan memelihara popularitas karena mereka sangat disukai orang 

banyak. Akan tetapi tidak dapat dengan baik dalam memberikan 

keputusan-keputusan obyektif yang absolut. 

Feist, 2008, h. 429 menggambarkan Trait agreeableness sebagai 

individu yang cenderung mudah mempercayai siapapun, murah hati, 

suka menolong, dapat menerima keadaan, dan baik hati.Sedangkan 

individu yang memiliki skor agreeableness yang rendah secara 
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umum mudah curiga, pelit, tidak ramah, mudah terluka dan selalu 

mengkritik orang lain.  

Robbins dan Judge (2008,h.132) menjelaskan pula di dalam 

bukunya bahwa agreeablenesss merupakan yang mengacu pada 

kecenderungan individu untuk tunduk kepada orang lain. Individu 

yang mendapat skor tinggi dalam agreeableness sterlihat sangat 

menyenangkan, kooperatif  dan  hangat. Sedangkan  individu yang 

mendapat skor rendah pada agreeableness cenderung dingin (tidak 

ramah), tidak menyenangkan, tidak kooperatif dan menyebalkan 

(McShane dan Glinow, 2010, h.40). 

Sifat Agreeableness mengarah pada orang yang lebih santai dan 

toleran dan memiliki kepribadian : percaya kepada orang lain; lebih 

terarah; bersedia membantu orang lain; lebih menunjukan hasil 

dalam menyelesaikan konflik; menunjukan kerendahan hati; lebih 

bersimpati. Individu yang memiliki kepribadian ini lebih efektif 

dalam satu group. Mereka lebih positif dalam dinamika antarpribadi; 

sama seperti mereka lebih sensitif terhadap perasaan orang lain dan 

selalu mencoba untuk memastikan kesuksesan untuk seluruh anggota 

tim ( Barick & Mount, 1991 ) 

Tipe kepribadian yang memiliki kecenderungan menerima apa 

adanya, individu dengan agreeablenes tinggi mempunyai 

kecenderungan baik, ramah, murah hati, senang membantu dan 

mampu untuk menyatukan keinginan dengan orang lain. Sedangkan 
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individu dengan agreeableness rendah akan menempatkan dirinya 

diatas kepentingan orang lain, dan cenderung bersikap skeptis 

terhadap niat orang lain yang menyebabkan dirinya tidak ramah, 

serta dikarakterkan sebagai seorang manipulatif, orientasi pada 

dirinya sendiri, curiga dan kejam (McCrae & Costa, 1997). 

b. Conscientiousness (lack of conscientiousness). 

Conscentiousness adalah suatu dimensi kepribadian yang 

merujuk kepada sejumlah tujuan dari seseorang yang memusatkan 

perhatiannya. Orang yang mempunyai Conscentiousness tinggi 

mengejar lebih sedikit tujuan, dalam satu cara yang terarah dan 

cenderung bertanggung jawab, tekun, dan berorientasi pada prestasi. 

Mereka yang skornya rendah pada dimensi ini cenderung menjadi 

lebih mudah kacau pikirannya atau tidak teratur, malas, mengejar 

banyak tujuan danlebih hedonistik (bersenang-senang) serta tidak 

dapat dipercaya (Robbins, 2005) 

Conscentiousness meliputi sifat-sifat yang menggambarkan 

kemandirian, seperti kecenderungan untuk berhati-hati, seksama, 

bertanggung jawab, terorganisir, bekerja keras dan tekun (Witt, 

et.al., 2002). Menurut robbins (2005) sifat ini dapat memprediksi 

kinerja pekerjaan untuk beberapa kelompok pekerjaan (seperti 

insinyur, akuntan, polisi, manajer, penjualan, dan karyawan 

berketrampilan. Sejumlah bukti memperlihatkan bahwa individu 

yang bertanggung jawab, cermat, menyeluruh, maupun membuat 
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rencana, terorganisir, bekerja keras, ulet dan berorientasi prestasi 

cenderung memiliki kinerja jabatan yang lebih tinggi dalam 

kebanyakan walaupun bukan semua pekerjaan. 

Witt, et.al. (2002) menyatakan bahwa dedikasi kerja akan 

berhubungan dengan sifat kepribadian conscentiousness (misalnya, 

kecenderungan untuk giat bekerja dan rajin) karena dedikasi kerja 

tergantung pada tingkat self-discipline dan kerelaan yang dimiliki 

oleh orang yang sangat teliti. Menurut Kreitner & Kenichi (2007), 

diantara Lima Besar (Big Five), conscentiousness memiliki korelasi 

positif yang paling kuat dengan prestasi kerja dan prestasi pelatihan. 

Feist (2008, h.428) melukiskan Conscientiousness sebagai 

pribadi yang tertib/ teratur, penuh pengendalian diri, 

terorganisasikan, ambisius, fokus pencapaian, dan disiplin-diri. 

Umumnya invididu dengan skor Conscientiousness yang tinggi 

memiliki karakteristik pekerja  keras, peka terhadap suara  hati, tepat 

waktu, dan tekun. Sebaliknya, individu yang rendah skor 

conscientiousnessnya cenderung tidak terorganisasikan, malas, 

ceroboh, dan tidak berarah tujuan, dan tampaknya mudah menyerah 

jika suatu proyek menjadi sulit.  

Pernyataan tersebut didukung oleh penjelasan Robbins dan 

Judge (2008, h.132) di dalam bukunya menambahkan bahwa 

conscientiousness merupakan ukuran reliabilitas seseorang. Individu 

yang mendapat skor conscientiousness tinggi cenderung sangat teliti, 
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bertanggung jawab, terorganisir, dapat diandalkan dan gigih. 

Individu yan mendapat skor conscientiousness rendah cenderung 

mudah terganggu oleh keadaan lingkungan, tidak dapat diandalkan, 

tidak teratur, kurang hati-hati, dan tidak bertanggung jawab 

(McShane dan Glinow, 2010, h.40). 

Dimana seseorang secara fokus pada tujuan dan bekerja kearah 

tujuan tersebut secara disiplin. Banyak penelitian tentang 

kepribadian yang modern mempercayai bahwa dimensi ini memiliki 

pengaruh yang kuat dalam menunjukan sifat kepribadian pada dunia 

kerja. Lebih spesifik lagi, sifat ini menjelaskan tentang orang yang 

bertanggung jawab; terorganisir; dapat diandalkan; selalu mengarah 

pada kesuksesan; fokus saat melakukan tugasnya; dan berfikir 

sebelum melakukan sesuatu ( Barick & Mount, 1991 ). 

Tipe kepribadian ini memiliki kecenderungan pada disiplin, 

tanggung jawab dan pekerja keras untuk memperoleh suatu 

pencapaian atas prestasi kerjanya. Individu yang memiliki sifat ini 

akan menentukan tingkat kesuksesannya yang tinggi melalui rencana 

yang akan dibuat dan mereka juga mempunyai tujuan dalam 

hidupnya dan berjiwa tekun. Mereka cenderung menghargai orang 

lain dengan kepintaran dan kemampuan yang dimiliki orang tersebut. 

Sedangkan individu yang memiliki tipe kepribadian ini rendah akan 

mudah menyerah, kurang memiliki ambisi dan mencoba hal yang 

memberikan kesenangan jangka pendek (McCrae & Costa, 1997). 
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2.5 Penelitian Terdahulu 

Kajian  studi  terdahulu  menjadi  dasar  pembentukan  konstruk  alternatif 

serta sebagai pendukung model yang dikaji dalam penelitian ini, berdasarkan 

penelusuran pustaka, peneliti menemukan penelitian yang sejenis.  

Tabel 2.1 Rangkuman Penelitian-penelitian Terdahulu yang Relevan 

 

Peneliti & 

Tahun 

Judul Penelitian Variabel 

Penelitian 

Kesimpulan 

Fox, Spector, 

& Miles 

(2001) 

Counterproductive Work 

Behavior (CWB) in 

Response to Job 

Stressors and 

Organizational Justice: 

Some Mediator and 

Moderator Tests for 

Autonomy and Emotions 

Counterproductive 

Work Behavior 

(CWB), Job 

Stressors, role of 

affective 

disposition 

Job stress 

framework in which 

organizational 

constraints, 

interpersonal 

conflict, and 

perceived injustice 

are job stressors, 

CWB is a 

behavioral strain 

response, and 

negative emotion 

mediates the 

stressor–strain 

relationship 

 

Berry et al., 

(2007) 

Interpersonal Deviance, 

Organizational 

Deviance, and Their 

Common Correlates: A 

Review and Meta-

Analysis 

Interpersonal 

Deviance, 

Organizational 

Deviance, Big 

Five variables and 

organizational 

citizenship 

behaviors 

ID dan OD 

menunjukkan 

hubungan terkuat 

(negatif) mereka 

dengan 

keanggotaan 

organisasi, 

Agreeableness, 

Conscientiousness, 

dan Emotional 

Stability 

 

Boyd et al.,  

(2009) 

A model of stress and 

coping and their 

influence on individual 

and organizational 

outcomes. 

Organizational 

stressors, 

Personal 

characteristics, 

coping style. 

Stres berhubungan 

dengan pekerjaan, 

karakteristik 

pribadi, dan gaya 

koping. 
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Bowling & 

Eschleman  

(2010) 

Employee Personality as 

a Moderator of the 

Relationships Between 

Work Stressors and 

Counterproductive Work 

Behavior 

work stressors, 

ounterproductive 

work behaviors, 

employee 

personality  

Stres kerja lebih 

terkait erat dengan 

CWB di antara 

pekerja yang 

rendah hati-hati, 

atau tinggi dalam 

efek negatif (NA) 

daripada di 

kalangan pekerja 

yang sangat 

berhati-hati 

(conscientiousness), 

atau rendah NA. 

Agreeableness juga 

memoderasi 

hubungan antara 

stress kerja dengan  

CWB meskipun 

efeknya kurang 

konsisten. 

 

Chang et al 

(2010) 

Counterproductive 

behaviour at work: an 

investigation into 

reduction strategies 

Counterproductive 

behaviour at work, 

personality 

characteristics 

Analisis statistik 

menunjukkan 

bahwa CWB dapat 

diprediksi oleh 

karakteristik 

kepribadian berikut; 

hati nurani, 

keramahan, harga 

diri, extraversion, 

neurotisisme dan 

keterbukaan 

terhadap 

pengalaman. 

Analisis moderasi 

menemukan bahwa 

hubungan antara 

karakteristik 

kepribadian dan 

CWB dimoderasi 

oleh tiga faktor; 

keadilan distributif, 

keadilan 

interaksional dan 

OCB. 
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Aftab & 

Javved 

(2012) 

The Impact of Job Stress 

on the Counter-

productive Work 

Behavior (CWB) A Case 

Study from the financial 

Sector of Pakistan 

Job Stress,  

 Counter-

productive Work 

Behavior (CWB) 

Stres kerja di antara 

karyawan 

membawa mereka 

agak ke arah 

perilaku kerja 

kontra-produktif 

dan ada korelasi 

positif yang cukup 

ada antara stres 

kerja & karyawan 

CWB 

Eschleman et 

al., (2014) 

The moderating effects 

of personality on the 

relationship between 

change in work stressors 

and 

change in 

counterproductive work 

behaviours 

work stressors, 

counterproductive 

work behaviours 

(CWBs) 

Ketiga variabel 

sifat kepribadian ini 

(conscientiousness, 

agreeableness, dan 

negative affectivity)  

mampu 

memoderasi 

hubungan stres 

kerja dan perilaku 

kerja yang 

kontraproduktif. 

 

 

2.6 Perumusan Hipotesis  

2.6.1 Pengaruh Stress Kerja Terhadap Perilaku Kerja Kontraproduktif  

Stress kerja disebabkan oleh tekanan dari lingkungan kerja seperti 

tuntutan pekerjaan dari pimpinan maupun dari faktor eksternal. Adanya 

tekanan yang dirasakan akan menimbulkan emosi pada individu. Emosi 

tersebut ada sebagai hubungan utama antara pengalaman kerja dan 

perilaku karyawan. Stres kerja merupakan fenomena psikofisik yang 

bersifat manusiawi, dalam arti bahwa stres kerja bersifat inheren dalam 

diri setiap karyawan dalam menghadapi pekerjaannya sehari - hari. Stres 

kerja dapat dialami oleh karyawan, tanpa mengenal jenis kelamin, usia, 

kedudukan, jabatan atau status sosial ekonomi (Yusuf, 2004:93). 
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Sangat dipahami bahwa karyawan adalah aset yang paling penting 

bagi organisasi karena peran utama mereka dalam menjalankan organisasi 

secara efektif dapat mempengaruhi keberhasilan organisasi. Karyawan 

yang mengalami lebih sedikit stres lebih kooperatif dan berfungsi sebagai 

aset untuk suatu organisasi tetapi ketika organisasi mengabaikan stres dan 

kebutuhan karyawannya, maka hasilnya adalah peningkatan 

ketidakhadiran, biaya, produktivitas rendah, motivasi rendah dan biasanya 

kerugian finansial yang akhirnya mempengaruhi perilaku kerja karyawan 

dan mengarahkannya pada perilaku kerja kontra-produktif (CWB). 

Karyawan yang mengalami emosi negatif lebih besar akibat stresor 

kerja dapat melepaskan kemarahan atau frustrasi ini melalui keterlibatan 

dalam CWB. Dengan kata lain, reaksi emosional yang berasal dari 

pengalaman stres kerja dapat mempengaruhi keputusan karyawan dalam 

mengatasi stres, sehingga berpotensi mengarah pada perilaku 

kontraproduktif (Sprung & Steve, 2012). Studi hasil penelitian Eschleman 

et al., (2014: 1) berhasil menyatakan bahwa peningkatan stres kerja (yaitu, 

kendala organisasi, konflik interpersonal) secara positif terkait dengan 

peningkatan perilaku kerja kontraproduktif (CWB). Dengan kata lain, 

pekerja lebih mungkin untuk terlibat dalam CWB setelah ada peningkatan 

tekanan kerja. Selain itu, adanya tekanan yang cukup tinggi dalam 

organisasi, baik yang berasal dari individu, anggota lain maupun 

pemimpin dapat mengancam sumber daya, lingkungan yang tidak dapat 



39 

 

diprediksi menciptakan ketidakpastian. Sejalan dengan hasil penelitian 

Aftab & Javeed (2012:590) menyimpulkan bahwa dari keseluruhan sampel 

menghadapi stres kerja terutama karena banyaknya tuntutan, beban kerja 

yang berlebihan, dipaksa untuk bekerja lebih banyak oleh atasan, 

komunikasi yang buruk, tidak ada penghargaan yang diterima, sistem 

evaluasi kinerja yang tidak adil, kondisi kerja yang tidak pantas dan gaji 

serta penghargaan yang tidak pantas. Dengan demikian, stres kerja di 

antara karyawan membawa mereka ke arah perilaku kerja kontra-produktif 

dan ada korelasi positif yang cukup diantara keduanya. Pernyataan 

tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Nugraheni & Wahyuni (2016: 49) 

bahwa emosi negatif yang ditimbulkan dari tekanan kerja berpengaruh 

positif signifikan terhadap perilaku kerja kontraproduktif.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis 

kedua sebagai berikut: 

H1: Stress kerja berpengaruh positif terhadap perilaku kerja 

kontraproduktif pada karyawan operasional PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta. 

 

2.6.2 Pengaruh Employee Personality (Agreeableness) dalam memoderasi 

hubungan stress kerja pada perilaku kontraproduktif. 

Seseorang yang memiliki kepribadian Agreeableness dengan skor 

yang tinggi adalah  individu yang cenderung lebih patuh dengan individu 

lainnya, ingin menghindari konflik, kooperatip (dapat bekerjasama), 

mudah percaya dengan orang lain, seorang yang murah hati, suka 
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menolong, dapat menerima keadaan dengan baik, dan seorang yang baik 

hati. Sedangkan individu yang memiliki skor agreeableness yang rendah 

secara umum dia mudah curiga, pelit, tidak ramah, mudah terluka dan 

selalu mengkritik apapun yang dilakukan oleh orang lain. individu dengan 

agreeableness yang tinggi cenderung aktif menyelaraskan perilakunya 

dengan perilaku kelompoknya sehingga individu dengan skor 

agreeableness tinggi cenderung jauh dari keterlibatan berperilaku kerja 

kontraproduktif (Ivancevich, 2005 : 96). Mount Dkk (2006) di dalam 

pembahasannya menyebutkan bahwa individu dengan tingkat 

agreeableness lebih tinggi dapat dan bersedia melayani kebutuhan 

kebutuhan individu lain ketika berinteraksi dalam kelompok.  

Kecenderungan kepribadian Agreeableness yang tinggi yaitu 

individu yang cenderung mudah percaya dengan orang lain, murah hati, 

suka menolong, dapat menerima keadaan, dan baik hati tidak 

memungkinkan ia untuk berperilaku kerja kontraproduktif. Sedangkan 

individu yan memiliki skor agreeableness yang rendah secara umum 

mudah curiga, pelit, tidak ramah, mudah terluka dan selalu mengkritik 

orang lain cenderung terlibat dalam perilaku kerja kontraproduktif 

(Bowling & Eschleman, 2010). Penelitian Bowling & Eschleman, 2010 

menyatakan bahwa stressor kerja secara konsisten menghasilkan hubungan 

positif yang lebih kuat dengan perilaku kerja kontraproduktif dikalangan 

pekerja yang memiliki agreeableness yang rendah. 
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Penelitian milik Colbert dkk (2004) mememukan bahwa faktor 

agreeableness memiliki peranan penting dalam menentukan persepsi yang 

dirasakan individu mengenai dukungan dari organisasi terhadap perilaku 

menyimpang interpersonal yang dimiliki individu. Chang & Smithikrai 

(2010: 1272) dalam penelitiannya terkait perilaku kerja kontraproduktif 

menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis statistik, CWB dapat 

diprediksi oleh karakteristik kepribadian seperti conscientiousness, 

agreeableness, self-esteem, extraversion, neuroticism dan openness to 

experience. Eschleman et al., (2014) telah menemukan bahwa 

meningkatnya stress terutama karena adanya konflik interpersonal dan 

kendala organisasi secara positif berpengaruh terhadap peningkatan CWB, 

Karakteristik kepribadian agreeableness yang tinggi terbukti sebagai 

moderator yang menurunkan nilai CWB.  

Dalam sebuah contoh kasus, apabila auditor melaksanakan 

penugasan yang diberikan dan mengalami stres kerja, maka auditor dengan 

kepribadian agreeableness yang tinggi akan mencoba untuk membangun 

interaksi dan kerjasama tim yang baik, sehingga sifat kepribadian ini dapat 

memperlemah hubungan stres kerja dan perilaku disfungsional audit. 

McShane & Von Glinow (2010, h.41) menyatakan bahwa individu yang 

memiliki tingkat agreeableness tinggi cenderung mematuhi peraturan dan 

norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kecenderungan perilaku kerja 

kontraproduktif mengacu pada kecenderungan individu untuk melakukan 

perilaku - perilaku yang merugikan perusahaan dan bertentangan dengan 
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tujuan dan peraturan yang berlaku di perusahaan (Sacket dan DeVore 

dalam Anderson 2005, h.145).  

Jika dihubungkan dengan hasil penelitian sebelumnya dari para 

ahli, maka muncul pemahaman bahwa secara logika individu memiliki 

tingkat agreeableness yang tinggi memiliki kemungkinan yang kecil untuk 

terlibat dengan perilaku kerja kontraproduktif. Berdasarkan uraian 

tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2: Agreeableness memperlemah hubungan positif stress kerja dan 

perilaku kerja kontraproduktif pada karyawan operasional PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta. 

 

2.6.3 Pengaruh Employee Personality (Conscientiousness) dalam 

memoderasi hubungan stress kerja pada perilaku kontraproduktif. 

Seseorang yang memiliki kepribadian conscientiousness yang 

tinggi akan lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan ataupun 

penuh pertimbangan dalam mengambil keputusan, mereka juga memiliki 

disiplin yang tinggi dan dapat dipercaya, dapat diandalkan, tekun, 

bertanggung jawab dan berorientasi pada pencapaian. Seseorang yang 

memiliki kepribadian conscientiousness yang rendah akan cenderung 

kurang bertanggung jawab, terburu-buru, tidak teratur dan kurang dapat 

diandalkan dalam melakuka suatu pekerjaan. Individu conscientiousness 

yang tinggi cenderung jauh dari perilaku kerja kontraproduktif. Hal ini 

disebabkan oleh pembawaan dari individu conscientiousness yang 

bertanggung jawab, berorientasi pada goal-achievement, tidak suka 
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membuang - buang waktu dan gemar menaati aturan yang berlaku di 

lingkungannya(Luthans,2011 : 133). 

Karakteristik kepribadian Conscientiousness atau ketelitian 

merupakan salah satu karakteristik yang baik, yang setidaknya harus 

dimiliki oleh individu di tempat kerja. Conscientiousness atau ketelitian 

menggambarkan kontrol dorongan yang ditentukan secara sosial yang 

memfasilitasi tugas dan perilaku yang diarahkan sasaran, seperti berpikir 

sebelum bertindak, menunda gratifikasi, mengikuti norma dan aturan. 

Secara umum, sifat kepribadian conscientiousness ini dideskripsikan 

dengan sifat dapat dipercaya, seseorang yang berkompeten, pantang 

menyerah, bertanggung jawab, disiplin, rajin, patuh, dan efisien. 

Hitlan & Noel (2009) berhasil menunjukkan korelasi negatif antara 

hati nurani (Conscientiousness) dan perilaku kerja kontraproduktif/CWB 

organisasi. Hasil menunjukkan bahwa individu yang berkepribadian 

kurang teliti lebih banyak terlibat dalam CWB. Kepribadian 

conscientiousness yang dimiliki akan mengurangi kemungkinan terjadinya 

perilaku kerja kontraproduktif yang disebabkan oleh stres kerja dalam 

suatu organisasi. Kondisi tersebut terjadi karena seseorang dengan 

kepribadian conscientiousness akan lebih mudah dalam merencanakan dan 

mengatur pekerjaan, menetapkan tujuan dan bertahan dalam mengejar 

kinerja yang sangat baik (Turban et al., 2009: 557).  

Kecenderungan umum untuk mengikuti prinsip-prinsip etika, tidak 

memungkin seseorang yang tinggi conscientiousness akan mencuri atau 
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melecehkan rekan kerja, dan kecenderungan umum untuk menjadi 

ambisius tidak memungkinkan ia akan membuang-buang waktu di tempat 

kerja (Bowling & Eschleman, 2010). McShane & Von Glinow (2010, 

h.41) menyatakan bahwa individu yang memiliki tingkat 

conscientiousness tinggi cenderung mematuhi peraturan dan norma yang 

berlaku di dalam masyarakat. Kecenderungan perilaku kerja 

kontraproduktif mengacu pada kecenderungan individu untuk melakukan 

perilaku - perilaku yang merugikan perusahaan dan bertentangan dengan 

tujuan dan peraturan yang berlaku di perusahaan (Sacket dan DeVore 

dalam Anderson 2005, h.145). Kepribadian conscientiousness yang 

menjadi hipotesis moderator antara stressor kerja dan perilaku kerja 

kontraproduktif secara umum hasil dari penelitian ini adalah bahwa 

stressor kerja secara konsisten menghasilkan hubungan positif yang lebih 

kuat dengan perilaku kerja kontraproduktif dikalangan pekerja yang 

rendah dalam conscientiousness (Bowling & Eschleman, 2010).  

Jika dihubungkan dengan penelitian sebelumnya dari para ahli 

maka muncul pemahaman bahwa secara logika individu memiliki tingkat 

conscientiousness yang tinggi memiliki kemungkinan yang kecil untuk 

terlibat dengan perilaku kerja kontraproduktif. Berdasarkan uraian 

tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3: Conscientiousness memperlemah hubungan positif stress kerja 

dan perilaku kerja kontraproduktif pada karyawan operasional PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta 
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2.7 Model Penelitian 

Model penelitian pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 

berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 2.1 Model Penelitian 

 

H1 : Stress kerja berpengaruh positif terhadap perilaku kerja 

kontraproduktif pada karyawan operasional PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta. 

H2 : Agreeableness memperlemah hubungan positif stress kerja dan 

perilaku kerja kontraproduktif pada karyawan operasional PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta 

H3 : Conscientiousness memperlemah hubungan positif stress kerja dan 

perilaku kerja kontraproduktif pada karyawan operasional PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan melalui 

teknik pengukuran yang cermat terhadap variabel-variabel tertentu, sehingga 

menghasilkan simpulan-simpulan yang dapat digeneralisasikan, lepas dari konteks 

waktu dan situasi serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kuantitatif (Zainal 

Arifin, 2012 : 29). Penelitian kuantitatif bertumpu sangat kuat pada pengumpulan 

data berupa angka hasil dari pengukuran. Karena itu data yang terkumpul harus 

diolah secara statistik agar dapat ditaksir dengan baik. 

Berdasarkan waktu studi, pada penelitian ini menggunakan studi cross-

section karena data yang diperoleh diambil dalam satu waktu. Studi cross-section 

adalah studi di mana pengumpulan data peneltian hanya dilakukan sekali saja, 

mungkin dalam jangka waktu harian atau mingguan atau bulanan, untuk 

menjawab pertanyaan penelitian (Sekaran dan Bougie, 2013). 

3.1.1 Lokasi & Objek Penelitian 

Lokasi penelitian berada di PT. Kereta Api Indonesia (persero) Daerah 

Operasional 6 Yogyakarta. Alasan penulis dalam melakukan penelitian ini karena 

PT. Kereta Api Indonesia (persero) Daerah Operasional 6 Yogyakarta saat ini 

sudah menerapkan budaya perusahaan dengan mengedepankan serta 

memprioritaskan dalam pencapaian pelayanan. Pencapaian pelayanan yang prima 
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tidak lepas dari dukungan sumber daya manusia karyawan yang berkualitas & 

produktif. Maka penulis tertarik mengambil penelitian ini dengan harapan bisa 

memberikan kontribusi positif untuk ilmu pengetahuan & perusahaan. 

Objek penelitian adalah karyawan Direktorat Operasi PT Kereta Api 

Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta yang berjumlah 642 orang. 

Yang terdiri dari beberapa unit bagian di dalamnya, kami kelompokan menjadi 

enam unit bagian berdasarkan klasifikasi pekerjaanya secara umum, diantaranya 

adalah KS/KSB/WKSB/Kasubur; PAP/PPKA/PPKD/PPKP; Masinis/Assmas; 

JRR; PJL; Staf. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta 

merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam 

bidang jasa transportasi kereta api di Indonesia, bersama dengan Daerah operasi dan 

Divisi Regional lainnya. Sebagai BUMN, PT. KAI (PERSERO) DAOP VI 

Yogyakarta memiliki peran ganda, yaitu sebagai agent of development dan 

perusahaan yang profitable. Perusahaan ini memiliki tanggung jawab sosial untuk 

menyelenggarakan sarana transportasi publik yaitu angkutan kereta api bagi seluruh 

masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan tugas karyawan PT.Kereta Api Indonesia 

(Persero) yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat diupayakan 

dan dituntut agar karyawan dapat menampilkan produktivitas kerja yang tinggi. 

Untuk mencapai produktivitas kerja yang tinggi, PT.Kereta Api Indonesia 

(Persero) harus memilih orang-orang atau karyawan yang tepat dengan 

pekerjaannya disertai dengan kondisi yang memungkinkan mereka untuk 

menampilkan produktivitas kerja yang tinggi. S.P Hasibuan (2012) mengatakan 

bahwa “Karyawan merupakan kekayaan utama suatu perusahaan, karena tanpa 
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keikutsertaan mereka, aktivitas perusahaan tidak akan terjadi. Karyawan berperan 

aktif dalam menetapkan rencana, sistem, proses, dan tujuan yang ingin dicapai”. 

3.1.2 Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer dalam penelitian ini 

adalah karyawan unit operasional di PT. Kereta Api Indonesia (persero) Daerah 

Operasional 6 Yogyakarta. Pengambilan data primer dilakukan dengan cara 

pengambilan data langsung kepada karyawan di PT. Kereta Api Indonesia 

(persero) Daerah Operasional 6 Yogyakarta. Data ini diperoleh melalui 

wawancara dengan beberapa responden dan koesioner atau angket yang 

disebarkan melalui media online. Sehingga penulis dapat lebih mudah 

mendapatkan data ini.  

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis juga menggunakan juga data 

sekunder. Pengambilan data sekunder dilakukan dengan cara memperoleh melalui 

media yang berupa, laporan kepegawaian, buku, catatan, studi pustaka. Sehingga 

penulis dapat mudah mendapatkan data dalam penelitian ini.  

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

dalam penelitiannya untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2011). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan unit 

operasional di PT. Kereta Api Indonesia (persero) Daerah Operasional 6 
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Yogyakarta yang berjumlah 642 orang. Yang terdiri dari beberapa unit bagian di 

dalamnya, kami kelompokan menjadi enam unit bagian berdasarkan klasifikasi 

pekerjaanya. Pengelompokan kami sajikan dalam tabel 3.1 dibawah ini : 

Tabel 3.1 Jumlah Populasi Pegawai Operasional DAOP 6 Yogyakarta 

No Jenis Pekerjaan Jumlah 

1 KS/KSB/WKSB/KASUBUR 90 

2 PAP/PPKA/PPKD/PPKP 138 

3 MASINIS/ASSMAS 230 

4 JRR 90 

5 PJL 86 

6 STAF 8 

 Jumlah Keseluruhan 642 

Sumber Data : SDM DAOP 6 Yogyakarta, Juli 2018 

3.2.2 Sampling 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Proportional Stratified 

Random Sampling, yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Stratified sampling, adalah cara penarikan sampel untuk populasi yang 

memiliki karakteristik heterogen atau karakteristik yang dimiliki populasi 

bervariasi. 

2. Proportional sampling atau sampling berimbang, yaitu dalam menentukan 

sampel, peneliti mengambil wakil-wakil dari tiap-tiap kelompok yang ada 

dalam populasi yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah anggota subjek 

yang ada di dalam masing-masing kelompok tersebut. 
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3. Random sampling atau sampling acak. Teknik ini disebut juga serampangan, 

tidak pandang bulu atau tidak pilih kasih, obyektif, sehingga seluruh elemen 

populasi mempuyai kesempatan untuk menjadi sampel penelitian.  

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

proportional stratified random sampling adalah teknik pengambilan sampel pada 

populasi yang heterogen dan berstrata dengan mengambil sampel dari tiap-tiap 

sub populasi yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah anggota dari masing-

masing sub populasi secara acak atau serampangan. Teknik pengambilan sampel 

secara proportional stratified random sampling digunakan dengan tujuan untuk 

memperoleh sampel yang representative, dengan melihat populasi pegawai 

operasional yang berstrata, yakni terdiri beberapa jenis pekerjaan yang heterogen 

(tidak sejenis). Sehingga peneliti mengambil sampel dari masing-masing jenis 

pekerjaan diambil wakilnya sebagai sampel, diharapkan sample yang diambil dari 

masing – masing jenis perkerjaan sudah merepresentasikan dari populasi yang ada 

pada penelitian kali ini 

3.2.3 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2011). Sampel merupakan sebagian dari populasi, yang 

memiliki karakteristik yang relatif sama dan dinggap dapat mewakili populasi. 

Dalam menentukan sampel diperlukan metode pengambilan sampel yang tepat 

agar diperoleh sampel yang dapat mengambarkan keadaan populasi secara 

maksimal. 
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Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

random sampling, yaitu suatu teknik sampling yang dipilih secara acak, cara ini 

dapat digunakan apabila analisa penelitian cenderung umum. Penentuan jumlah 

sampel dapat dihitung dari populasi tertentu yang sudah diketahui jumlahnya. 

Menurut rumus Slovin adalah sebagai berikut: 

n =      N 

 1 + Ne2 

 

Keterangan: 

n : jumlah sampel 

N : jumlah populasi 

e  : batas toleransi kesalahan (error tolerance) 

n = (642/(1+ (180 x 0,012)))  

   = 87,52 responden. 

 

Jadi karyawan di PT. KAI (PERSERO) DAOP 6 Yogyakarta yang dapat 

dijadikan sebagai responden adalah sebanyak 88 orang. Jumlah 88 orang yang 

dijadikan sampel ini merupakan sampel yang representative ini kami peroleh dari 

populasi pegawai operasional yang berstrata/ heterogen, kami sajikan dalam tabel 

3.2 dibawah ini : 

Tabel 3.2 Jumlah Sampel Untuk Tingkatan Jenis Pekerjaan 

No Jenis Pekerjaan Jumlah Pembulatan 

1 KS/KSB/WKSB/KASUBUR 12,38 12 

2 PAP/PPKA/PPKD/PPKP 18,91 19 

3 MASINIS/ASSMAS 31,52 32 

4 JRR 12,33 12 

5 PJL 11,78 12 

6 STAF 1,09 1 

 Jumlah Keseluruhan  88 
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3.3 Definisi Operasional 

Berikut ini merupakan definisi konseptual dari variabel-variabel penelitian 

yang ada dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti : 

3.3.1. Stress Kerja 

Stress kerja merupakan suatu interaksi yang ada diantara manusia dengan 

pekerjaan yang akan berpotensi menyebabkan gangguan pada kesehatannya 

(Bowling dan Eschleman, 2010).  

Pengukuran variable stress kerja pada penelitian ini menggunakan skala 

likert 5 point , di mana ‘1’ menunjukkan ‘sangat tidak setuju’ , ‘2’ menunjukkan 

‘tidak setuju’, ‘3’ menunjukkan ‘netral’ , ‘4’ menunjukkan ‘setuju’ dan ‘5’ 

menunjukkan ‘sangat setuju’. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kuesioner 

yang digunakan untuk mengukur stress kerja diadaptasi dari Robbins dan Judge 

(2009) adalah: 

1. Kendala Organisasi, ditandai dengan kendala afektif seperti frustasi dan 

ketidakpuasan kerja. 

2. Konflik Interpersonal, ditandai dengan adanya perselisihan kecil diantara 

rekan kerja berbentuk serangan fisik pada orang lain, misalnya kasar kepada 

rekan kerja atau berbentuk konflik rahasia yang menyebabkan rumor tentang 

rekan kerja. 

3. Beban Kerja, ditandai dengan kelebihan jumlah jam kerja karyawan, target 

tingkat produksi, atau bahkan tuntutan mental pekerjaan yang dilakukan. 

Beban kerja di sisi lain, menyangkut tugas-tugas lebih yang diberikan, 

kelebihan jam kerja selama satu pekan. 
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Indikator – indikator  yang dipergunakan untuk menyusun quesioner pada 

variabel stres kerja yang diadaptasi dari Robbins dan Judge (2009) disusun dalam 

tabel 3.3 sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Indikator Stres Kerja 

No Indikator Pertanyaan No Soal 

1 Kendala 

Organisasi 

Saya mempunyai kendala dengan karyawan lain 

yang membuat saya tidak nyaman ditempat 

kerja 

1 

Saya memiliki kendala dengan atasan saya yang 

membuat saya tidak nyaman ditempat kerja. 

2 

Persediaan APD di kantor saya kurang memadai 

jumlahnya 

3 

Pelatihan yang saya dapat di kantor kurang 

mengena untuk meningkatkan kemampuan diri. 

4 

Pengembangan karir ditempat saya bekerja 

belum dilaksanakan dengan baik. 

5 

Saya tidak bekerja dengan maksimal karena 

banyak aturan dari atasan. 

6 

Peralatan APD/ pendukung yang tersedia 

dikantor sudahharus diganti dengan yang baru. 

7 

2 Konflik 

Interpersonal 

Saya sering berdebat dengan orang lain di 

tempat kerja 

8 

Orang lain berbicara dengan nada tinggi kepada 

saya di tempat kerja 

9 

Orang lain sering melakukan hal-hal tidak baik 

kepaa saya di tempat keja 

10 

3 Beban Kerja Pekerjaan saya mengharuskan saya untuk 

bekerja tidak boleh salah 

11 

Pekerjaan saya mengharuskan saya untuk 

bekerja lebih lama dalam sepekan. 

12 

Saya sering mendapatkan banyak pekerjaan 

yang harus saya lakukan dalam satu waktu 

13 

 

3.3.2. Perilaku Kerja Kontra Produktif 

Perilaku kerja kontraproduktif adalah perilaku yang melanggar norma-

norma organisasi yang dapat membahayakan anggota dan organisasi yang diukur 

melalui couterproductiv work behavior checklist (CWB-C) (Spector, 2006). 
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Pengukuran variable penelitian perilaku kerja kontra produktif 

menggunakan skala likert 5 point , di mana ‘1’ menunjukkan ‘tidak pernah’ , ‘2’ 

menunjukkan ‘pernah’, ‘3’ menunjukkan ‘kadang-kadang’ , ‘4’ menunjukkan 

‘sering’ dan ‘5’ menunjukkan ‘selalu’. Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan 

untuk mengukur perilaku kerja kontra produktif diadaptasi dari Spector (2006), 

perilaku kerja kontra produktif karyawan terdiri seperti sabotage, theft, abuse, 

production deviance, dan withdrawal, dengan pengertian dari masing-masing 

indikator sebagai berikut ini : 

1. Sabotage merupakan perilaku menyimpang karyawan di tempat kerja yang 

bersifat merusak peralatan yang tersedia di kantor dengan sengaja atau tidak 

sengaja. 

2. Abuse merupakan perilaku menyimpang seorang karyawan di tempat kerja 

yang sifatnya interpersonal dan merupakan bentuk dari emosi negatif. 

3. Production deviance abuse merupakan ketidakmampuan seorang karyawan 

untuk melakukan pekerjaan secara efektif. 

4. Thef merupakan perilaku menyimpang karyawan di tempat kerja yang 

bersifat mengambil atau mencuri barang milik kantor dan tidak 

dikembalikan. 

5. Withdrawal merupakan perilaku karyawan dengan membatasi atau 

mengurangi jumlah waktu kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. 

Indikator – indikator yang dipergunakan untuk menyusun quesioner pada 

variabel perilaku kerja kontra produktif  menggunakan lima indikator diatas yang 

diadopsi dari  Spector (2006), dan disusun dalam tabel 3.4 sebagai berikut : 
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Tabel 3.4 Indikator Perilaku Kerja Kontra Produktif 

No Indikator Pertanyaan No soal 

1 Sabotage Saya membuang peralatan kantor dengan sengaja 1 

Saya merusak peralatan kantor dengan sengaja 2 

Saya mengotori tempat kerja dengan sengaja 3 

2 Abuse Saya membicarakan rekan kerja tentang kehidupan 

pribadi dan pekerjaanyanya 

4 

Saya menyalahkan seseorang atas kesalahan yang 

saya buat 

5 

Saya berbicara kasar dengan teman sekerja saya 

karena dia berbuat kesalahan dalam bekerja 

6 

3 Production 

Deviance 

Saya tidak masuk kerja dan berdiam diri di rumah 

dengan alasan sakit padahal tidak 

7 

Saya sengaja bekerja lambat ketika pekerjaan itu 

sedang dibutuhkan 

8 

Saya membuka jejaring sosial seperti facebook, 

instagram, atau ngegame online ketika jam kerja 

masih berlangsung 

9 

4 Theft Mengambil persediaan barang milik perusahaan 

tanpa izin untuk kepentingan pribadi 

10 

Melihat email orang lain tanpa izin dari yang 

bersangkutan 

11 

5 Withdrawal Datang terlambat tanpa izin 12 

Istirahat lebih lama dari yang diizinkan 13 

Pulang lebih awal dari waktu seharusnya 14 

 

3.3.3. Employee Personality 

Employee Personality atau Kepribadian karyawan didefinisikan sebagai 

perilaku dari pegawai dalam berbagai pola yang sebenarnya. Semakin konsisten 

dan sering munculnya karakteristik ini dalam berbagai situasi, maka akan semakin 

mendeskripsikan karakteristik dari seorang individu (Robbins dan Judge, 2008). 

Dalam penelitian ini Kepribadian Pegawai yang akan diteliti yaitu agreeableness 

dan conscientiousness. 

Seseorang yang memiliki skor Agreeableness yang tinggi cenderung 

mudah percaya dengan orang lain, murah hati, suka menolong, dapat menerima 
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keadaan, dan baik hati. Sedangkan indivdu yang memiliki skor agreeableness 

yang rendah secara umum mudah curiga, pelit, tidak ramah, mudah terluka dan 

selalu mengkritik orang lain. Conscientiousness adalah pribadi yang tertib/teratur, 

penuh pengendalian diri, terorganisasikan, ambisius, fokus pada pencapaian, dan 

disiplin diri.  

Pengukuran variable penelitian Employe Personality (Conscientiousness & 

Agreeableness) menggunakan skala likert 5 point , di mana ‘1’ menunjukkan 

‘sangat tidak setuju’ , ‘2’ menunjukkan ‘tidak setuju’, ‘3’ menunjukkan ‘netral’ , 

‘4’ menunjukkan ‘setuju’ dan ‘5’ menunjukkan ‘sangat setuju’.  

Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel 

Agreeableness diadaptasi dari Robbins dan Judge (2008). Indikator – indikator 

yang dipergunakan untuk menyusun quesioner pada variabel Agreeableness 

disusun dalam tabel 3.5 sebagai berikut : 

Tabel 3.5 Indikator Agreeableness 

No Indikator Pertanyaan No Soal 

1 Memiliki 

kepercayaan 

Saya percaya diri ketika akan melakukan 

sesuatu. 

1 

Saya umumnya percaya dengan orang lain 3 

2 Sikap terus terang Saya menyampaikan hal-hal terkait 

kedinasan dengan atasan & rekan kerja 

5 

3 Keinginan untuk 

membantu orang 

lain. 

Saya suka bekerja sama dengan orang lain 8 

4 Reaksi konflik 

interpersonal 

karyawan. 

Saya mudah memaafkan 2 

Saya tidak pernah memulai pertengkaran 

dengan orang lain 

4 

5 Kontrol emosi Saya tidak mudah marah 7 

6 Rasa simpati Saya perhatian hampir kepada semua 

orang. 

6 
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Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel 

Conscientiousness diadaptasi dari Robbins dan Judge (2008) Indikator – indikator 

yang dipergunakan untuk menyusun quesioner pada variabel Conscientiousness 

disusun dalam tabel 3.6 sebagai berikut : 

Tabel 3.6 Indikator Conscientiousness 

No Indikator Pertanyaan No soal 

1 Memiliki 

kemampuan & 

keahlian 

Saya mendapatkan pekerjaan yang saya 

inginkan karena kerja keras 

13 

Promosi yang saya dapat karena kerja 

keras 

14 

2 Mampu 

mengorganisir 

Saya orang yang teratur. 9 

Pekerjaan adalah apa yang saya buat 

untuk menghasilkan sesuatu. 

11 

3 Taat pada tugas Saya orang yang tekun mengerjakan 

tugas hingga selesai. 

10 

4 Pencapaian prestasi Saya dapat mencapai apapun yang saya 

inginkan. 

12 

5 Mampu 

mengendalikan diri 

Ketika tawaran pekerjaan yang bagus 

datang, saya lebih melihat dengan siapa 

saya bekerja daripada pekerjaan itu. 

15 

6 Berfikir sebelum 

bertindak 

Untuk mendapat banyak peluang, saya 

tahu dengan siapa harus bekerja sama. 

16 

 

 

3.4 Uji Validitas dan Reliablitas 

3.4.1 Uji Validitas 

Uji validitas kuesioner  penelitian digunakan untuk mengetahui valid atau 

tidaknya suatu kuesioner untuk mengukur sebuah konsep penelitian. Kuesioner 

akan dikatakan valid apabila item-item pertanyaan di dalam kuesioner mampu 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur (Sekaran dan Bougie, 2013). Uji 

validitas dalam penelitian ini menggunakan nilai korelasi product moment (r). 
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Item pertanyaan akan dinyatakan valid apabila nilai r hitung > r tabel. Taraf 

signifikansi yang akan digunakan 5% atau 0,05. Pengujian validitas ini akan 

menggunakan alat bantu komputer dengan program SPSS 21.  

Rumus product moment menurut Arikunto (2010), adalah sebagai berikut 

dibawah ini : 

rxy   =      
  𝑁∑𝑋𝑌 – (∑𝑋)( ∑𝑌)

√{𝑁∑𝑋2−(∑𝑋)2 } {𝑁∑𝑋2−(∑ 𝑦)2} 
 

Di mana: 

rxy : koefisien korelasi antara jumlah skor butir (x) dengan jumlah 

skor  total (y) 

X : skor item 

Y : skor total 

N : jumlah subyek 

  

Pengujian validitas tiap item pertanyaan dilakukan dengan menghitung 

korelasi pearson product moment antara skor item dengan skor total. Suatu item 

pertanyaan dikatakan valid jika signifikansi < 0,05, dikatakan tidak valid jika 

signifikansi > 0,05. 

3.4.2 Uji Reliabilitas  

Reliabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu kuisioner 

dalam penelitian yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu 

kuisoner akan dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

penyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Variabel dinyatakan 

realibel jika nilai cronbach 𝑎𝑙𝑝𝑎 > 0,600 (Ghozali, 2011).  
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Uji reliabilitas dalam penelitian ini akan menggunakan rumus Alpha 

moment menurut Arikunto (2010) sebagai berikut : 

𝑟𝐼𝐼 = [
𝑘

𝑘−1
]   1- 

(∑  𝜎𝑏
2)

𝜎𝑡
2 ]    

Keterangan : 

𝑟𝐼𝐼  = reliabilitas instrumen 

𝑘  = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑𝜎𝑏
2  = jumlah varians butir 

𝜎𝑡
2  = varians total  

 

 

  

3.5 Teknik Analisis Data 

Anailisis data penelitian merupakan kegiatan setelah semua hasil 

kuesioner terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengkelompokan data 

penelitian berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan 

variabel dari seluruh responden, menyajikan data setiap variabel yang diteliti, 

melakukan penghitungan untuk menguji hipoteisis yang telah diajukan (Sugiyono, 

2011). 

3.5.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif ini bersifat uraian atau penjelasan-penjelasan dengan 

membuat tabel-tabel, mengelompokan dan menganalisis data berdasarkan pada 

hasil jawaban kuesioner yang diperoleh dengan menggunakan tabulasi data 

(Sugiyono, 2011). Dalam penelitian ini analisis deskripitif akan diterapkan pada 

karakteristik reponden dan variabel penelitian. Analisis ini digunakan untuk 

melihat besarnya pengaruh dari masing-masing pertanyaan dalam variabel dan 

kontribusinya dalam mempengaruhi variabel tersebut. 
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3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

3.5.2.1.Uji Normalitas 

Uji normalitas akan digunakan untuk menguji apakah data berasal dari 

populasi yang sama. Standar dalam pengujian ini menurut (Ghozali, 2011) yaitu 

kolmogorov smirnov dimana dikatakan normal jika signifikansi berada di atas 

0,05 (α = 5%). Data yang diuji adalah data residual dari model regresi. Langkah-

langkah pengujian uji normalitas sebagai berikut: 

1. Merumuskan hipotesis kerja 

Ho = data berdistribusi normal. 

Ha = data tidak berdistribusi normal. 

2. Menghitung harga statistik “z” dan taraf signifikansinya. 

3. Menentukan taraf signifikansi standar sebesar 5% (0,05) 

4. Keputusan Pengujian 

Apabila harga taraf signifikansi yang dihasilkan lebih dari 5%, maka 

Ho diterima artinya data berdistribusi normal. Apabila harga taraf signifikansi 

yang dihasilkan kurang dari 5%, maka Ho ditolak artinya data tidak 

berdistribusi normal. 

3.5.2.2.Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Multikolinearitas 

dalam penelitian ini dilihat dari nilai VIF (Ghozali, 2011). Langkah-langkah 

pengujian uji multikolinearitas sebagai berikut: 

1. Merumuskan hipotesis kerja 

Ho = model tidak ada multikolinearitas. 
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Ha = model ada multikolinearitas 

2. Menghitung harga statistik VIF. 

3. Menentukan standar VIF sebesar 10. 

4. Keputusan Pengujian 

Apabila harga VIF yang dihasilkan kurang dari 10, maka Ho 

diterima artinya tidak ada multikolinearitas. Apabila hargaVIF yang 

dihasilkan lebih dari 10, maka Ho ditolak artinya ada multikolinearitas. 

 

3.5.3 Uji Hipotesis 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis 

Regresi Hirarki, dengan bantuan program SPSS. Analisis regresi hirarki adalah 

teknik statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel moderasi 

(Employee Personality: agreeableness dan conscientiousness) terhadap hubungan 

antara variabel independen (Stres Kerja) dan variabel dependen (Perilaku Kerja 

Kontra Produktif) (Baron Kenny dalam Ghozali, 2011. Variabel moderasi adalah 

variabel yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel 

independen lainnya terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Langkah-

langkah analisis dalam persamaan regresi hirarki yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

3.5.3.1.Persamaan Analisis  

1. Pengaruh stres kerja terhadap perilaku kontra produktif 

Y = a + β1X1 + e 
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2. Pengaruh stres kerja terhadap perilaku kontra produktif dengan moderasi 

Agreeableness. 

Y = a + β1X1 + β2Z1 + β3X1*Z1 + e 

3. Pengaruh stres kerja terhadap perilaku kontra produktif dengan moderasi 

Conscientiousness. 

Y = a + β1X1 + β2Z2 + β3X1*Z2 + e 

Keterangan: 

Y = Perilaku Kerja Kontra Produktif 

X1= Stress Kerja 

Z1 = Agreeableness 

Z2 = Conscientiousness 

a = Konsanta 

β = Koefisien Regresi 

e = Kesalahan 

4. Hasil dari analisis tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

a. Konstanta (a) 

Artinya bahwa apabila stress kerja, Agreableness, Conscientiousness 

sama dengan nol maka besarnya nilai kinerja karyawan sebesar (a) 

satuan. 

b. Koefisien Stress Kerja (X1) 

Stress kerja memiliki pengaruh terhadap perilaku kerja kontra 

produktif dengan koefisien regresi (β). artinya bahwa apabila 
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perusahaan  memperhatikan variabel stress kerja (X1), yaitu setiap 

terjadi peningkatan 1 satuan variabel stres kerja maka kualitas 

perilaku kerja kontra produktif  juga  akan  naik sebesar (β) satuan, 

sedangkan variabel yang lain konstan.  

Tanda positif (+) pada variabel stres kerja menunjukkan 

hubungan searah. Artinya Adanya pengaruh positif yang menunjukkan 

bahwa semakin tinggi stres kerja pada pegawai/karyawan, maka 

semakin tinggi pula perilaku kerja kontra produktif, sebaliknya 

apabila stres kerja mengalami penurunan, maka perilaku kerja kontra 

produktif juga menurun.  

c. Koefisien moderasi Agreeableness (Z1) 

Agreeableness memiliki pengaruh moderasi terhadap Kinerja 

Karyawan dengan koefisien regresi (β). Artinya bahwa apabila 

persahaan memperhatikan variabel motivasi kerja (Z1), yaitu setiap 

terjadi peningkatan 1 satuan Agreeableness maka kualitas perilaku 

kerja kontraproduktif akan naik sebesar (β) satuan, sedangkan variabel 

yang lain konstan.  

Tanda positif (-) pada variabel Agreeableness menunjukkan 

hubungan tidak searah searah. Artinya Adanya pengaruh negatif ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi Agreeableness pada 

pegawai/karyawan, maka nilai perilaku kerja kontra produktif akan 

turun, sebaliknya apabila Agreeableness mengalami penurunan, maka 

perilaku kerja kontra produktif akan meningkat. 
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d. Koefisien moderasi Conscientiousness (Z2) 

Conscientiousness memiliki pengaruh moderasi terhadap Kinerja 

Karyawan dengan koefisien regresi (β). Artinya bahwa apabila 

persahaan memperhatikan variabel motivasi kerja (Z2), yaitu setiap 

terjadi peningkatan 1 satuan Conscientiousness maka kualitas perilaku 

kerja kontra produktife akan naik sebesar (β) satuan, sedangkan 

variabel yang lain konstan.  

Tanda positif (-) pada variabel Conscientiousness menunjukkan 

hubungan tidak searah searah. Artinya Adanya pengaruh negatif ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi Conscientiousness pada 

pegawai/karyawan, maka nilai perilaku kerja kontra produktif akan 

turun, sebaliknya apabila Conscientiousness mengalami penurunan, 

maka perilaku kerja kontra produktif akan meningkat. 

3.5.3.2.Merumuskan hipotesis penelitian 

Ho = tidak ada pengaruh variabel X terhadap Y. 

Ha = ada pengaruh variabel X terhadap Y. 

3.5.3.3.Menghitung nilai statistik “t” dan taraf signifikansinya 

3.5.3.4.Menentukan taraf signifikansi standar sebesar 5% (0,05). 

3.5.3.5.Keputusan pengujian 

1. Apabila nilai taraf signifikansi yang dihasilkan lebih besar dari 0,05, 

maka Ho diterima, artinya tidak ada pengaruh. 

2. Apabila nilai taraf signifikansi yang dihasilkan kurang dari 0,05, maka 

Ho ditolak, artinya ada pengaruh. 
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3.5.4 Goodness of Fit Model Riset 

Tujuan dari pengujian goodness of fit model riset ini adalah untuk 

membandingkan antara distribusi yang diobservasi dengan distribusi yang 

diharapkan (Lind, Marchal, dan Wathen, 2010). Ketepatan fungsi regresi linier 

sederhana dan regresi linier dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari 

goodness of fit-nya. Secara statistik hal tersebut dapat diukur dari nilai statistik t, 

nilai statistik F, dan koefisien determinasi (R2). Perhitungan tersebut secara 

statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah di mana 

H0 ditolak) dan sebaliknya disebut tidak signifikan jika nilai statistiknya berada 

dalam daerah dimana H0 diterima (Ghozali, 2011). 

a. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) dalam hal ini digunakan untuk menunjukan 

seberapa besar presentase variasi variabel independen dan variable moderating 

dalam variabel dependen (Hair et al, 2006). Nilai R2 diantara 0 hingga 1. Jika nilai 

R2 mendekati angka 0, maka semakin kecil hubugan variabel dependen terhadap 

variabel independen. Sebaliknya, jika nilai R2 mendekati angka 1, maka semakin 

kuat hubungan variabel dependen terhadap variabel independen (Lind, Marchal 

dan Wathen, 2010). 

b. Uji F 

Uji F dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen yang 

dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 

Apabila nilai Fhitung  lebih besar dari Ftabel atau sig < p value (derajat signifikansi 

yang digunakan adalah 0,05) maka hipotesis alternatif, yang menyatakan semua 
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variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen didukung (Sekaran, 2013). 

c. Uji t 

Menurut Sekaran (2013), uji t dilakukan untuk mengetahui arti dari 

masing-masing parameter penduga secara parsial, apakah koefisien parsial yang 

diperoleh tersebut mempunyai pengaruh atau tidak dengan asumsi bahwa asumsi 

variabel independen lainnya konstan. 

Dengan menggunakan IBM SPSS 21, uji t dilakukan dengan 

membandingkan nilai p-value (Sig.) dengan tingkat dengan tingkat signifikansi 

(α), di mana nilai α ditentukan sebesar 5% atau 0,05. Maka pengambilan 

keputusan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

• Nilai Sig. < α maka H0 ditolak dan Ha diterima 

• Nilai Sig. ≥ α maka H0 diterima dan Ha ditolak 

3.5.5 Tingkat Signifikasi 

Tingkat signifikasi yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebesar 

5%. Apabila hasil uji signifikasi < 0,05, maka dapat diartikan bahwa hubungan 

variabel dependen dengan variabel independen signifikan, begitu juga sebaliknya 

apabila hasil uji signifikasi > 0,05, maka dapat diartikan bahwa hubungan variabel 

dependen dengan variabel independen tidak signifikan. Dalam pengujiannya akan 

dilakukan dengan pengujian dua sisi (two-tailed), karena hipotesis yang 

digunakan merupakan hipotesis yang berarah. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan 

beserta dengan pembahasannya, yang secara garis besar akan diuraikan tentang 

beberapa hal diantaranya adalah analisis deskriptif variabel penelitian, pengujian 

hipotesis penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Mendeskripsikan data hasil 

penelitian merupakan langkah yang tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan analisis 

data sebagai prasyarat untuk memasuki tahapan dan pengambilan kesimpulan 

hasil penelitian.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari stress kerja 

terhadap perilaku kerja kontra produktif dengan employee personality sebagai 

variabel interveningnya.  PT. KAI (PERSERO) saat ini sudah menerapkan budaya 

perusahaan dengan mengedepankan serta memprioritaskan dalam pencapaian 

pelayanan. Pencapaian pelayanan yang prima tidak lepas dari dukungan sumber 

daya manusia karyawan yang berkualitas & produktif. Penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan juli – agustus tahun 2018, dengan metode survey menggunakan alat 

bantu kuesoner yang disebarkan dengan media online, Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 88 orang pegawai operasional dari total 642 pegawai 

operasional yang berdinas di PT.KAI (PERSERO) yang tersebar di wilayah 

Daerah Operasi 6 Yogyakarta.  
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Sebelum membahas tentang analisis deskriptif variabel penelitian, 

pengujian hipotesis penelitian dan pembahasan hasil penelitian seperti yang sudah 

disampaikan diatas, akan diuraikan terlebih dahulu oleh peneliti hasil dari uji 

instrumen penelitian pada penelitian kali ini. 

4.1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan korelasi 

product moment (r) antar masing-masing item yang mengukur suatu variabel 

dengan skor total variabel tersebut. Kriteria yang digunakan adalah bila nilai 

koefisien korelasi (rhitung) bernilai positif dan lebih besar dari rtabel, berarti item 

pertanyaan dalam kuesioner akan dinyatakan valid. Dengan N = 88  dan  = 0,05 

(uji dua sisi) diperolah nilai rtabel sebesar 0,207. 

4.1.1 Hasil uji validitas variabel stress kerja  

Hasil uji validitas variabel stress kerja diperoleh tabel sebagai berikut:  

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Variabel Stres Kerja 

Item rhitung kriteria Ket 

SK1 0,509  0,207 Valid 

SK2 0,572 0,207 Valid 

SK3 0,315 0,207 Valid 

SK4 0,480 0,207 Valid 

SK5 0,300 0,207 Valid 

SK6 0,348 0,207 Valid 

SK7 0,337 0,207 Valid 

SK8 0,257 0,207 Valid 

SK9 0,389 0,207 Valid 

SK10 0,548 0,207 Valid 

SK11 0,394 0,207 Valid 

SK12 0,333 0,207 Valid 

SK13 0,307 0,207 Valid 

   Sumber: data primer diolah, 2018 (Lamp hal:124.) 
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Berdasarkan tabel 4.1 hasil uji validitas dari variabel Stess kerja dari 88 

responden diperoleh nilai korelasi lebih besar dari 0,207 sehingga hasil yang 

diperoleh  rmenunjukan bahwa semua item variabel Stress Kerja adalah valid, 

tidak ada satupun item pertanyaan yang gugur. 

4.1.2 Hasil uji validitas variabel Perilaku Kerja Kontraproduktif  

Hasil uji validitas variabel Perilaku Kerja Kontraproduktif diperoleh tabel 

sebagai berikut:  

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Variabel Perilaku Kerja Kontraproduktif 

Item rhitung kriteria Ket 

PKK1 0,293  0,207 Valid 

PKK2 0,353 0,207 Valid 

PKK3 0,559 0,207 Valid 

PKK4 0,328 0,207 Valid 

PKK5 0,595 0,207 Valid 

PKK6 0,321 0,207 Valid 

PKK7 0,391 0,207 Valid 

PKK8 0,487 0,207 Valid 

PKK9 0,323 0,207 Valid 

PKK10 0,469 0,207 Valid 

PKK11 0,506 0,207 Valid 

PKK12 0,361 0,207 Valid 

PKK13 0,276 0,207 Valid 

PKK14 0,447 0,207 Valid 

  Sumber: data primer diolah, 2018 (Lamp hal: 126) 

Berdasarkan tabel 4.2 hasil uji validitas variabel Perilaku Kerja 

Kontraproduktif dari 88 responden diperoleh nilai korelasi lebih besar dai 0,207. 

Sehingga hasil yang diperoleh menunjukan bahwa semua item variabel Perilaku 

Kerja Kontraproduktif adalah valid. 
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4.1.3 Hasil uji validitas variabel Employee Personality  

Hasil uji validitas variabel Employee Personality diperoleh tabel sebagai 

berikut:  

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Variabel Employee Personality 

Item rhitung kriteria Ket 

A1 0,387  0,207 Valid 

A2 0,344 0,207 Valid 

A3 0,519 0,207 Valid 

A4 0,563 0,207 Valid 

A5 0,448 0,207 Valid 

A6 0,506 0,207 Valid 

A7 0,507 0,207 Valid 

A8 0,643 0,207 Valid 

C1 0,500  0,207 Valid 

C2 0,545 0,207 Valid 

C3 0,477 0,207 Valid 

C4 0,397 0,207 Valid 

C5 0,333 0,207 Valid 

C6 0,309 0,207 Valid 

C7 0,243 0,207 Valid 

C8 0,561 0,207 Valid 

  Sumber: data primer diolah, 2018 (Lamp hal: 128.) 

Berdasarkan tabel 4.3 hasil uji validitas variabel Employee Personality 

dari 88 responden diperoleh nilai korelasi lebih besar dari 0,207. Sehingga hasil 

yang diperoleh  menunjukan bahwa semua item variabel Employee Personality 

adalah valid. 

4.1.4 Reliabilitas  

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisoner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisoner dinyatakan  reliabel  atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap penyataan adalah konsisten atau stabil 



71 

 

dari waktu ke waktu. Variabel dinyatakan realibel jika cronbach alpha> 0,600  

(Ghozali, 2009). Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut  : 

Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 
Kriteria Keterangan 

Stres Kerja 0,840  0,600 Reliabel 

Perilaku Kerja Kontraproduktif 0,642  0,600 Reliabel 

Employee Personality 0,718  0,600 Reliabel 

Sumber: data primer diolah, 2018 (Lamp hal : 125, 127, 129) 

Berdasarkan Tabel 4.4 hasil uji reliabilitas 88 responden  diperolah nilai 

cronbach’s alpha disemua variabel penelitian menunjukan lebih besar dari nilai 

0,600. Dengan demikian jawaban-jawaban responden dari variabel penelitian 

tersebut reliabel, sehingga item – item pertanyaan dimasing – masing variabel 

dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

 

4.2 Gambaran Umum Responden 

Gambaran umum responden yang diamati dalam penelitian ini meliputi: 

jenis kelamin, usia, status pernikahan, lama bekerja, unit/bagian dalam divisi 

operasional dan  pendidikan terakhir dari responden. Hasil analisis deskripsi 

gambaran umum responden penelitian selengkapnya diuraikan sebagai berikut. 

4.2.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 

4.5 berikut. 
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Tabel 4.5. Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

1 Laki-laki 84 95.5 

2 Perempuan 4 4.5 

Total 88  100,0 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018. (Lamp hal : 146) 

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 88 responden, mayoritas 

responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 84 responden (95.5%) dan 

sisanya berjenis kelamin perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas 

dari karyawan operasional PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Daerah Operasi 

6 Yogyakarta berjenis kelamin laki-laki. 

4.2.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 

Distribusi responden penelitian berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 

4.6 berikut. 

Tabel 4.6. Distribusi Frekuensi Usia  

No Usia Frekuensi Persentase (%) 

1 21 – 25 tahun 7 8.0 

2 26 – 30 tahun 43 48.9 

3 31 – 35 tahun 23 26.1 

4 36 – 40 tahun 9 10.2 

5 41 – 45 tahun 4 4.5 

6 46 – 50 tahun 2 2.3 

Total 88 100,0 

Sumber: Data Diolah, 2018. (Lamp hal: 146) 

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dikatakan bahwa mayoritas responden 

penelitian berusia 26 – 30 tahun sebanyak 43 responden (48.9%) dan terbanyak 

kedua adalah resoponden berusia 31 – 35 tahun sebanyak 23 responden (26.1%). 
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Responden dengan usia 21 – 25 tahun sebanyak 7 responden (8.0%), usia 36 – 40 

tahun sebanyak 9 responden (10.2%), usia 41 – 45 tahun sebanyak 4 responden 

(4.5%) dan responden dengan usia 46- 50 tahun sebanyak 2 responden (2.3%). 

Dapat dikatakan bahwa mayoritas karyawan operasional PT Kereta Api Indonesia 

Daerah Operasi 6 Yogyakarta berusia 26 – 30 tahun. Sesuai dengan data yang ada 

dari SDM DAOP 6 Yogyakarta, bahwa sejak tahun 2007 sampai tahun 2018 ini 

PT. KAI (PERSERO) banyak sekali menyelenggarakan recruitmen pegawai. 

4.2.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Status Pernikahahan 

Distribusi responden berdasarkan status pernikahan dapat dilihat pada 

Tabel 4.7 berikut. 

Tabel 4.7. Distribusi Frekuensi Status Pernikahan 

No Status Pernikahan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sudah Menikah 76 86.4 

2 Belum Menikah 12 13.6 

Total 88  100,0 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018. (Lamp hal: 146) 

Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan bahwa dari 88 responden penelitian, 

mayoritas responden sudah menikah yaitu sebanyak 76 responden (86.4%) dan 

sisanya sebanyak 12 responden (13,6%) belum menikah. Hal ini mengindikasikan 

bahwa mayoritas karyawan operasional PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 

6 Yogyakarta sudah menikah. 

4.2.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

Deskripsi responden berdasarkan lama bekerja dapat dilihat pada Tabel 4.8 

berikut. 
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Tabel 4.8. Distribusi Frekuensi Lama Bekerja 

No Lama Bekerja Frekuensi Persentase 

(%) 

1 Kurang dari 1 tahun 3 3.4 

2 1 – 5 tahun 7 8.0 

3 6 – 10 tahun 52 59.1 

4 Lebih dari 10 tahun 26 29.5 

Total 88 100,0 

Sumber: Data Diolah, 2018. (Lamp hal: 146) 

Berdasarkan Tabel 4.8 menunjukkan bahwa dari 88 responden, mayoritas 

responden memiliki lama bekerja selama 6 – 10 tahun sebanyak 52 responden 

(59.1%) dan paling sedikit responden memiliki lama kurang dari 1 tahun sebanyak 

3 responden (3.4%). Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas karyawan 

operasional PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta telah lama 

bekerja selama 6 – 10 tahun. 

4.2.5 Deskripsi Responden Berdasarkan Unit Operasional 

Distribusi responden berdasarkan unit operasional dapat dilihat pada Tabel 

4.9 berikut. 

Tabel 4.9. Distribusi Frekuensi Unit Operasional 

No Unit Operasional Frekuensi Persentase (%) 

1 KS / KSB/ WKSB/ Kasubur 12 13.6 

2 PAP/ PRS/ PPKA/ PPKD/ PPKP 19 21.6 

3 MASINIS/ ASISTEN MASINIS 32 36.4 

4 JRR (Juru Rangsir) 12 13.6 

5 PJL (Penjaga Jalan Lintas) 12 13.6 

6 STAF 1 1.2 

Total 88 100,0 

Sumber: Data Diolah, 2018. (Lamp hal: 146) 
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Berdasarkan Tabel 4.9 dapat dikatakan bahwa mayoritas responden berada 

pada unit operasonal PAP/ PRS/ PPKA/ PPKD/ PPKP sebanyak 19 responden 

(21,6%). Resoponden berada pada unit operasional KEPALA STASIUN / KSB/ 

WKSB/ Kasubur sebanyak 12 responden (13,6%). Responden yang berada di unit 

operasional JRR (Juru Rangsir) sebanyak 12 responden (13,6%), unit operasional 

MASINIS/ ASISTEN MASINIS sebanyak 32 responden (36,4%), unit 

operasional PJL (Penjaga Jalan Lintas)) sebanyak 12 responden (13,6%) dan 

STAF masing-masing sebanyak 1 responden (1,2%).  

4.2.6 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Distribusi responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada 

Tabel 4.10 berikut. 

Tabel 4.10. Distribusi Frekuensi Pendidikan Terakhir  

No Pendidikan Terakhir Frekuensi Persentase (%) 

1 SMA/SMK 63 71.6 

2 D3 3 3.4 

3 S1/D4 20 22.7 

4 S2 2 2.3 

Total 88 100,0 

Sumber: Data Diolah, 2018. (Lamp hal: 146) 

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat dikatakan bahwa mayoritas responden 

berpendidikan terakhir adalah SMA/SMK sebanyak 63 responden (71.6%) dan 

terbanyak kedua adalah resoponden dengan pendidikan terakhir S1/D4 sebanyak 

20 responden (22.7%). Responden dengan tingkat pendidikan D3 sebanyak 3 

responden (3.4%) serta tingkat pendidikan S2 sebanyak 2 responden (2.3%). 
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Dapat dikatakan bahwa mayoritas karyawan operasional PT Kereta Api Indonesia 

Daerah Operasi 6 Yogyakarta dengan pendidikan terakhir SMA/SMK. 

 

4.2.7 Deskripsi Responden Bersdasarkan Harapannya Dari Perusahaan 

Pada kuesioner online yang kami sebarkan, kami juga menambahkan 

pertanyaan terkait harapannya yang ditujukan untuk perusahaan, dari 88 

responden yang menuliskan harapannya, kami mengelompokan dalam beberapa 

point sebagai berikut. 

Tabel 4.11 Tabel Harapan Responden 

No Harapan Frekuensi % 

1 Kesempatan berkarir (Terbuka, Penilaian secara 

Objektif) 16 18,2 

2 Kesempatan PI (Penyetaraan Ijazah) & 

melanjutkan pendidikan/pelatihan 
5 5,7 

3 Beban jam kerja disesuaikan dengan PKB & 

Peraturan perundang-undangan 
14 15,9 

4 Aturan untuk dibuat baku (tidak berganti 

pimpinan ganti penafsiran aturan) 
5 5,7 

5 Tersedianya peralatan kerja yang memadahi & 

sesuai standart keselamatan 
4 4,6 

6 Perjalanan kereta api MANCARLI 20 22,7 

7 Refreshing & Pengelolaan SDM baik 7 7,9 

8 Team work yang baik 6 6,8 

9 Memahami tupoksi & aturan 7 7,9 

10 Bekerja dekat dengan keluarga 4 4,6 

TOTAL 88 100,0 

Sumber: Data Diolah, 2018. (Lamp hal: 152) 

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat dikatakan bahwa mayoritas responden 

memiliki harapan perjalanan kereta api MANCARLI (Aman Lancar Terkendali) 

sebanyak 20 responden (22.7 %). Kesempatan berkarir (Terbuka, Penilaian secara 

Objektif) sebanyak 16 responden (18.2 %). Beban jam kerja disesuaikan dengan 
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PKB & Peraturan perundang-undangan sebanyak 14 responden (15.9 %). 

Refreshing & Pengelolaan SDM baik sebanyak 7 responden (7.9 %). Memahami 

tupoksi & aturan sebanyak 7 responden (7.9 %). Team work yang baik sebanyak 6 

responden (6.8 %). Kesempatan PI (Penyetaraan Ijazah) & melanjutkan 

pendidikan/pelatihan sebanyak 5 responden (5.7 %). Aturan untuk dibuat baku 

(tidak berganti pimpinan ganti penafsiran aturan) sebanyak 5 responden (5.7 %). 

Tersedianya peralatan kerja yang memadahi & sesuai standart keselamatan 

sebanyak 4 responden (4.6 %). Bekerja dekat dengan keluarga sebanyak 4 

responden (4.6 %). 

Dari hasil deskripsi responden berdasarakan harapannya kita bisa 

mengetahui bahwa para pekerja mengharapkan PT. Kereta Api Indonesia menjadi 

lebih maju dan menjadi perusahaan besar yang yang mampu berikan pelayanan 

prima untuk pelanggannya serta mensejahterakan para karyawannya. Harapan 

terbesar lainnya adalah terkait dengan kesempatan berkarir dengan penilaian yang 

objektif dan terbuka, para pekerja merasa bahwa karir di operasional penilaiannya 

secara subjektif dan faktor kedekatan. Beban jam kerja pegawai operasional juga 

menjadi salah satu harapan besar lainnya, memang bisa kita lihat bahwa teutama 

operasional yang berada di stasiun masih men galami kelebihan jam kerja yang 

belum disesuaikan dengan PKB & Peraturan perundang-undangan dan harapan-

harapan lainnya yang sudah disampaiakan oleh para responden melalui tulisan 

pada kuesioner online. 
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4.3 Deskripsi Variabel Penelitian 

Statistik deskriptif pada penelitian ini akan digunakan untuk memberikan 

gambaran tentang sifat (karakteristik) dari setiap variabel yang ada di dalam 

penelitian. Statistik deskriptif pada penelitian ini akan menunjukkan rata-rata, 

deviasi standar dan nilai minimum serta nilai maksimum dari setiap variabel. 

Hasil analisis data penelitian yang didasarkan pada jawaban 88 responden pada 

kuesioner penelitian untuk masing-masing variabel penelitian akan diuraikan 

dengan statistik deskriptif.  

Variabel penelitian ini diukur menggunakan skor terendah 1 (sangat 

rendah) dan skor tertinggi 5 (sangat tinggi) sehingga dapat menentukan kriteria 

penilaian responden terhadap item pertanyaan yang dilakukan dengan interval 

sebagai berikut: 

Skor persepsi terendah: 1 

Skor persepsi tertinggi: 5 

Interval: (5-1) / 5 = 0,8 

Sehingga diperoleh batasan persepsi adalah sebagai berikut: 

1,00 – 1,80 = sangat tidak setuju/ tidak pernah 

1,81 – 2,60 = tidak setuju/ pernah 

2,61 – 3,40 = netral/ kadang - kadang 

3,41 – 4,20 = setuju/ sering 

4,21 – 5,00 = sangat setuju/ selalu 

Berdasarkan dari klasifikasi diatas, maka dapat dilakukan proses 

pengelolaan data hasil penelitian untuk menghitung nilai mean (rata-rata) dan 
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banyaknya responden (frekuensi) yang termasuk dalam tiap kategori yang telah 

ditetapkan di atas. 

Tabel 4.12 Deskripsi Variabel Penelitian 

 N Minimum Maximum Mean 

Stres Kerja 88 2,2308 4,6469 3,438853 

Perilaku Kontraproduktif 88 1,6429 2,9286 2,244318 

Agreeableness 88 2,125 4,625 3,41642 

Conscientiousness 88 2,208 4,000 3,21307 

Employee Personality 88 2,5625 4,1250 3,294744 

Valid N  88    

Sumber: Data Diolah, 2018. (Lamp hal: 130) 

Berdasarkan Tabel 4.11 Stres kerja pada karyawan operasional 

menunjukan nilai means sebesar 3,437343 artinya rata-rata karyawan mengatakan 

setuju bahwa ada/ merasakan stress kerja. Perilaku kerja kontra produktif pada 

karyawan operasional menunjukan nilai means sebesar 2,244318 artinya rata-rata 

karyawan pernah melakukan perilaku kerja kontra produktif. Agreeableness pada 

karyawan operasional menunjukan nilai means sebesar 3,41642 artinya rata-rata 

karyawan mengatakan setuju. Conscientiousness pada karyawan operasional 

menunjukan nilai means sebesar 3,21307 artinya rata-rata karyawan  mengatakan 

netral. 

4.3.1 Stress Kerja 

Variabel stres kerja akan diukur dengan 13 item pernyataan, yang terdiri 

dari 7 item pernyataan  untuk kendala organisasi, 3 item pernyataan untuk konflik 
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interpersonal, 3 item pernyataan  untuk beban kerja. Deskripsi variabel stress kerja 

akan dijabarkan dan dapat dilihat pada Tabel 4.13 berikut: 

Tabel 4.13 Deskripsi Variabel Stress Kerja  

 

No Pertanyaan N  Min  Max  Mean  
Batasan 

persepsi  

 Kendala Organisasi      

S1 Saya mempunyai kendala dengan 

karyawan lain yang membuat tidak 

nyaman ditempat kerja 
88 1 4 3,11 Netral 

S2 Saya memiliki kendala dengan atasan 
saya yang membuat tidak nyaman 

ditempat kerja 
88 1 4 3,18 Netral 

S3 Persediaan peralatan/APD di kantor 
saya kurang memadai jumlahnya 

88 1 5 3,57 Setuju 

S4 Pelatihan yang saya dapat di kantor 

kurang mengena untuk meningkatkan 

kemampuan diri 
88 1 5 3,36 Netral 

S5 Pengembangan karir ditempat saya 

bekerja belum dilaksanakan dengan 

baik. 
88 1 5 3,84 Setuju 

S6 Saya tidak bekerja dengan maksimal 
karena banyak aturan dari atasan 

88 1 5 3,44 Setuju 

S7 Peralatan pendukung/APD yang 

tersedia dikantor harus diganti dengan 

yang baru 
88 1 5 3,53 Setuju 

 Konflik Interpersonal      

S8 Saya sering berdebat dengan orang 

lain di tempat kerja 
88 1 4 3,17 Netral 

S9 Orang lain sering berbicara dengan 
nada tinggi kepada saya di tempat 

kerja 
88 1 4 2,83 Netral 

S10 Orang lain sering melakukan hal-hal 
tidak baik kepada saya di tempat keja 

88 1 4 2,68 Netral 

 Beban Kerja      

S11 Pekerjaan saya mengharuskan saya 

untuk bekerja tidak boleh salah 
88 2 5 4,09 Setuju 

S12 Pekerjaan saya mengharuskan saya 

untuk bekerja lebih lama dalam 

sepekan. 
88 1 5 4,05 Setuju 

S13 Saya sering mendapatkan banyak 
pekerjaan yang harus saya lakukan 

dalam satu waktu. 
88 1 5 3,43 Setuju 

Sumber: Data Diolah, 2018. (Lamp hal: 133) 
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Berdasarkan Tabel 4.13 dapat dilihat bahwa dari 88 responden yang 

memberi tanggapan terhadap item-item pernyataan variabel Stres kerja indikator 

kendala organisasi,  Para karyawan mengatakan setuju pada pernyataan tentang 

Pengembangan karir ditempat saya bekerja belum dilaksanakan dengan baik, 

Persediaan peralatan/APD di kantor saya kurang memadai jumlahnya, Peralatan 

pendukung/APD yang tersedia dikantor harus diganti dengan yang baru, Saya 

tidak bekerja dengan maksimal karena banyak aturan dari atasan. Para karyawan 

mengatakan netral pada pertanyaan Pelatihan yang saya dapat di kantor kurang 

mengena untuk meningkatkan kemampuan diri, Saya memiliki kendala dengan 

atasan saya yang membuat tidak nyaman ditempat kerja, Saya mempunyai 

kendala dengan karyawan lain yang membuat tidak nyaman ditempat kerja.  

Dari 88 responden yang memberi tanggapan terhadap item-item 

pernyataan variabel Stres kerja indikator Konflik interpersonal,  Para karyawan 

menyatakan netral pada semua pernyataan Orang lain sering berbicara dengan 

nada tinggi kepada saya di tempat kerja, Orang lain sering melakukan hal-hal 

tidak baik kepada saya di tempat keja, Saya sering berdebat dengan orang lain di 

tempat kerja.  

Dari 88 responden yang memberi tanggapan terhadap item-item 

pernyataan variabel Stres kerja indikator Beban Kerja, Para karyawan menyatakan 

setuju pada semua pernyataan tentang Pekerjaan saya mengharuskan saya untuk 

bekerja tidak boleh salah, Pekerjaan saya mengharuskan saya untuk bekerja lebih 

lama dalam sepekan, Saya sering mendapatkan banyak pekerjaan yang harus saya 

lakukan dalam satu waktu. 
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4.3.2 Perilaku Kerja Kontraproduktif 

Variabel perilaku kerja kontraproduktif diukur dengan 14 item pernyataan 

yang terdiri dari 3 item pernyataan  untuk Sabotage, 3 item pernyataan untuk 

Abuse, 3 item pernyataan  untuk Production deviance, 2 item pernyataan  untuk 

Thef, 3 item pernyataan  untuk Withdrawal. Diskripsi variabel Indikator – 

indikator yang dipergunakan untuk menyusun quesioner pada variabel perilaku 

kerja kontra produktif kami sajikan dalam Tabel 4.14 dibawah ini. 

Tabel 4.14 Deskripsi Variabel Perilaku Kerja Kontraproduktif  

No Pertanyaan N Min Max Mean Batasan 

persepsi 

 sabotage      

K1 Saya membuang peralatan kantor 

dengan sengaja 88 1 3 1,49 
Tidak 

Pernah 

K2 Saya merusak peralatan kantor dengan 

sengaja 88 1 3 1,31 
Tidak 

pernah 

K3 Saya mengotori tempat kerja dengan 

sengaja 
88 1 4 2,49 Pernah  

 Abuse      

K4 Saya membicarakan rekan kerja 

tentang kehidupan pribadinya dan 

pekerjaanya 
88 1 4 2,74 

Kadang-

kadang 

K5 Saya menyalahkan seseorang atas 

kesalahan yang saya buat 
88 1 4 2,42 Pernah 

K6 Saya berbicara kasar dengan teman 

sekerja saya karena dia berbuat salah 
dalam bekerja 

88 1 4 2,36 Pernah 

 Production Deviance      

K7 Saya tidak masuk kerja dan berdiam 
diri di rumah dengan alasan sakit 

padahal tidak 
88 1 4 2,40 Pernah 

K8 Saya sengaja bekerja lambat ketika 

pekerjaan itu sedang dibutuhkan 
88 1 4 2,58 Pernah 

K9 Saya membuka jejaring sosial seperti 

facebook, instagram, atau ngegame 

online ketika jam kerja masih 
berlangsung 

88 2 5 3,28 
Kadang-

kadang 

 Thef      

K10 Mengambil perlengkapan atau alat 

kerja tanpa izin untuk kepentingan 
pribadi 

88 1 4 1,63 
Tidak 

pernah 
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K11 Melihat email atau barang pribadi 
orang lain tanpa izin yang 

bersangkutan 
88 1 4 2,14 Pernah 

K12 Datang terlambat berangkat kerja tidak 
sesuai jam yang sudah ditetapkan 

88 1 3 2,19 Pernah 

 Withdrawal      

K13 Menggunakan waktu luang untuk 

Istirahat lebih lama dari yang diizinkan 
88 1 3 2,32 Pernah 

K14 Pulang lebih awal dari waktu 

seharusnya yang sudah ditetapkan 
88 1 3 2,08 Pernah  

Sumber: data primer diolah, 2018 (Lamp hal: 137) 

Berdasarkan Tabel 4.14, dapat dilihat bahwa dari 88 responden yang 

memberi tanggapan terhadap item-item pernyataan variabel Perilaku Kerja 

Kontraproduktif indikator Sabotage, Para karyawan menjawab pernah pada 

pernyataan Saya mengotori tempat kerja dengan sengaja. Para karyawan 

menjawab tidak pernah pada pernyataan Saya membuang peralatan kantor dengan 

sengaja, Saya merusak peralatan kantor dengan sengaja. 

Dari 88 responden yang memberi tanggapan terhadap item-item 

pernyataan variabel Perilaku Kerja Kontraproduktif indikator Abuse, Para 

karyawan menjawab kadang-kadang pada pernyataan Saya membicarakan rekan 

kerja tentang kehidupan pribadinya dan pekerjaanya. Para karyawan menjawab 

pernah pada pernyataan Saya menyalahkan seseorang atas kesalahan yang saya 

buat, Saya berbicara kasar dengan teman sekerja saya karena dia berbuat salah 

dalam bekerja. 

Dari 88 responden yang memberi tanggapan terhadap item-item 

pernyataan variabel Perilaku Kerja Kontraproduktif indikator Production 

Deviance, Para karyawan menjawab kadang-kadang pada pernyataan Saya 

membuka jejaring sosial seperti facebook, instagram, atau ngegame online ketika jam 
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kerja masih berlangsung. Para karyawan menjawab pernah pada pernyataan Saya 

sengaja bekerja lambat ketika pekerjaan itu sedang dibutuhkan, Saya tidak masuk kerja 

dan berdiam diri di rumah dengan alasan sakit padahal tidak. 

Dari 88 responden yang memberi tanggapan terhadap item-item 

pernyataan variabel Perilaku Kerja Kontraproduktif indikator Thef, Para karyawan 

menjawab pernah pada pernyataan Datang terlambat berangkat kerja tidak sesuai jam 

yang sudah ditetapkan, Melihat email atau barang pribadi orang lain tanpa izin yang 

bersangkutan. Para karyawan menjawab tidak pernah pada pernyataan Mengambil 

perlengkapan atau alat kerja tanpa izin untuk kepentingan pribadi. 

Dari 88 responden yang memberi tanggapan terhadap item-item 

pernyataan variabel Perilaku Kerja Kontraproduktif indikator Withdrawal, Para 

karyawan menjawab pernah pada semua pernyataan tentang  Menggunakan waktu 

luang untuk Istirahat lebih lama dari yang diizinkan, Pulang lebih awal dari waktu 

seharusnya yang sudah ditetapkan.  

 

4.3.3 Employee Personality 

Variabel Employee Personality diukur dengan 16 item pernyataan yang 

terdiri dari 8 item pernyataan  untuk Agreeableness dan 8 item pernyataan untuk 

Conscientiousness. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel 

Agreeableness & Conscientiousness diadaptasi dari Robbins dan Judge (2008) 

distribusi frekuensi Indikator – indikator yang dipergunakan untuk menyusun 

quesioner pada variabel Agreeableness & Conscientiousness kami sajikan dalam 

dsitribusi frekuensi dibawah ini. 
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Tabel 4.15 Deskripsi Variabel Employee Personality 

No Pertanyaan N Min Max Mean  
Batasan 

persepsi 

A1 Saya percaya diri ketika akan 
melakukan sesuatu 

88 2 5 3,44 Setuju 

A2 Saya mudah memaafkan 88 2 5 3,44 Setuju 

A3 Saya umumnya percaya pada orang lain 88 2 5 3,05 Netral 

A4 Saya tidak pernah memulai 
pertengkaran dengan orang lain 

88 1 5 3,42 Setuju  

A5 Saya orang yang santai dan dapat 

menangani stress dengan baik 
88 2 5 3,33 Netral 

A6 Saya perhatian hampir kepada semua 
orang 

88 2 5 3,27 Netral 

A7 Saya mempunyai emosional yang stabil 

dan tidak mudah marah 
88 1 5 3,26 Netral 

A8 Saya suka bekerja sama dengan orang 
lain 

88 2 5 3,83 Setuju 

C1 Saya orang yang teratur 88 2 5 3,33 Netral 

C2 Saya orang yang tekun mengerjakan 

tugas hingga selesai 
88 2 5 3,68 Setuju 

C3 Pekerjaan adalah apa yang saya buat 

untuk menghasilkan sesuatu 
88 2 5 3,85 Setuju 

C4 Saya dapat mencapai apapun yang saya 

inginkan 
88 1 5 2,76 Netral 

C5 Saya mendapatkan pekerjaan yang saya 

inginkan karena kerja keras 
88 1 5 2,99 Netral 

C6 Promosi yang saya dapat karena kerja 

keras 
88 1 5 3,18 Netral 

C7 Ketika tawaran pekerjaan yang bagus 

datang, saya lebih melihat dengan siapa 

saya bekerja daripada pekerjaan itu 
88 1 5 2,72 Netral 

C8 Untuk mendapat banyak uang, saya 

tahu dengan siapa harus bekerja sama 
88 1 5 3,19 Netral  

Sumber: data primer diolah, 2018 (Lamp hal: 141) 

Berdasarkan Tabel 4.15, dapat dilihat bahwa dari 88 responden yang 

memberi tanggapan terhadap item-item pernyataan variabel Employee Personality 

Agreeableness, Para karyawan menjawab setuju pada pernyataan Saya suka 

bekerja sama dengan orang lain, Saya percaya diri ketika akan melakukan sesuatu, 

Saya mudah memaafkan, Saya tidak pernah memulai pertengkaran dengan orang 

lain. Para karyawan menjawab netral pada pernyataan Saya orang yang santai dan 
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dapat menangani stress dengan baik, Saya perhatian hampir kepada semua orang, 

Saya mempunyai emosional yang stabil dan tidak mudah marah, Saya umumnya 

percaya pada orang lain. 

Dari 88 responden yang memberi tanggapan terhadap item-item 

pernyataan variabel Employee Personality Concientiousness, Para karyawan 

menjawab setuju pada pernyataan Pekerjaan adalah apa yang saya buat untuk 

menghasilkan sesuatu, Saya orang yang tekun mengerjakan tugas hingga selesai. 

Para karyawan menjawab netral pada pernyataan Saya orang yang teratur, Untuk 

mendapat banyak uang, saya tahu dengan siapa harus bekerja sama, Promosi yang 

saya dapat karena kerja keras, Saya mendapatkan pekerjaan yang saya inginkan 

karena kerja keras, Saya dapat mencapai apapun yang saya inginkan, Ketika 

tawaran pekerjaan yang bagus datang, saya lebih melihat dengan siapa saya 

bekerja daripada pekerjaan itu. 

 

4.4 Uji Asumsi Klasik 

Untuk diperoleh model regresi yang terbaik pada penelitian ini, maka 

dibutuhkan kriteria/persyaratan BLUE/ Best Linier Unbiased Estimator dari 

penaksir atau prediktor. Untuk itu serangkaian uji dapat dilakukan agar persamaan 

regresi yang terbentuk dapat memenuhi kriteria/persyaratan BLUE ini, yaitu 

melalui uji multikolinieritas, uji heteroskedastistas dan uji normalitas. 

4.4.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah data 

hasil penelitian yang telah dikumpulkan memiliki sebaran yang berdistribusi 
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normal atau tidak normal. Sebelum dilakukan pengujian lanjutan, dilakukan 

terlebih dahulu uji normalitas data dengan menggunakan One Sample 

Kolmogorov_Smirnov Test dengan taraf signifikansi sebesar 5% (0,05). Pengujian 

ini akan dilakukan terhadap nilai residual dari model regresi, karena jika terdapat 

normalitas maka nilai residual akan terdistribusi secara normal dan independen 

(Ghazali, 2011). Hipotesis yang digunakan adalah: 

Ho = data hasil penelitian berdistribusi normal 

Ha = data hasil penelitian tidak berdistribusi normal 

Dengan pengambilan keputusan hipotesisnya sebagai berikut: 

1) Jika nilai signifikansi < α, maka Ho ditolak 

2) Jika nilai signifikansi > α, maka Ho diterima 

Jika signifikansi pada nilai Kolmogorov-Smirnov < 0,05, maka Ho akan 

ditolak, yang berarti data hasil penelitian berdistribusi tidak normal. Jika 

signifikansi pada nilai Kolmogorov-Smirnov> 0,05, maka Ho diterima, yang 

berarti data hasil penelitian berdistribusi normal (Ghozali, 2011). Hasil pengujian 

disajikan pada Tabel 4.16 berikut: 

Tabel 4.16  Hasil Uji Normalitas (Uji Kolmogorov-Smirnov) 

Jumlah Data (N) Nilai K-S Sig. (2 tailed) 

88 0,485 0,973 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018. (Lamp hal: 148) 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.16 pengujian terhadap data hasil penelitian 

menghasilkan asymptotic significance lebih besar dari 0,05. Sesuai dengan kaidah 
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pengujian maka dapat disimpulkan bahwa data hasil penelitian berdistribusi 

normal. 

4.2.8 Uji Multikoliniearitas 

Uji multikolinieritas pada penelitian ini menguji data hasil penelitian 

terhadap gejala multikoliniearitas, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Untuk mendekteksi apakah antara variabel stress kerja & employe 

personality dalam hal ini variabel independen yang digunakan mempunyai 

koliniearitas yang tinggi atau tidak digunakan nilai Variance Inflation Factor 

(VIF) dan Tolerance. Hasil analisis terhadap nilai Variance Inflation Factor (VIF) 

dan Tolerance dapat dilihat pada Tabel 4.17 berikut: 

Tabel 4.17 Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Tolerance VIF Keputusan 

Stress Kerja 0,675 1,481 Tidak Multikolinieritas 

Employee personality 0,675 1,481 Tidak Multikolinieritas 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018. (Lamp hal: 148) 

Nilai cut-off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikoliniearitas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 

(Ghozali, 2011). Hipotesis yang digunakan adalah: 

Ho = variable independen tidak terdapat gejala multikolinieritas 

Ha = variable independen terdapat gejala multikolinieritas 

Dengan pengambilan keputusan hipotesisnya sebagai berikut: 

1) Jika nilai tolerance ≤ 0,10  dan VIF ≥ 10, maka Ho ditolak 
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2) Jika nilai tolerance ≥ 0,10  dan VIF ≤ 10, maka Ho diterima 

Berdasarkan dari hasil pengujian pada Tabel 4.17 di atas, nilai tolerance 

variabel Stress Kerja dan Employee Personality dalam penelitian memiliki nilai 

lebih besar dari 0,10 sedangkan nilai VIF memiliki nilai lebih kecil dari 10. 

Dengan demikian dapat kita simpulkan variabel penelitian Stress Kerja dan 

Employee Personality tidak terdapat gejala multikoliniearitas antar variabel 

independen dalam model regresi. 

4.5 Uji Hipotesis 

4.5.1 Analisis Regresi Moderasi 

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan alat regresi linier berjenjang (hierarchical regression analysis) 

yang terdiri dari regresi linier sederhana dan uji moderasi. Adapun moderasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Agreeableness dan Conscientiousness. 

4.5.1.1 Regresi Linier Sederhana 

Metode analisis regresi sederhana digunakan untuk menguji Stress Kerja 

dan Employee Personality pada Perilaku Kerja Kontraproduktif, dengan tingkat 

signifikansinya menggunakan α = 0,05 (5%). Adapun level signifikansi sebesar α 

= 0,05 (5%). Berikut hasil pengujian dalam penelitian ini. 

Tabel 4.18 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Variabel Stress Kerja 

Hypothesis 
Koef. 

Beta 
thitung Sig. Description 

Stress Kerja 0,659 5,182 0,000 Signifikan 

Sumber: data diolah 2018 (Lamp hal: 149) 
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Dari tabel 4.18 di atas diperoleh koefisien beta variabel Stress Kerja pada 

Perilaku Kerja Kontraproduktif sebesar 0,659, nilai t hitung sebesar 5,182 dan 

nilai signifikansi sebesar 0,000. Pada taraf signifikansi 5%, maka signifikansi 

0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Stres Kerja berpengaruh 

positif pada Perilaku Kerja Kontraproduktif. Hasil pengujian ini menyatakan 

bahwa Ho1 ditolak dan Ha1 diterima. 

Tabel 4.19 Hasil Uji Koefisien Determinasi Variabel Stress Kerja 

Model R R Square Adjusted R Square 

Regresi 0,488 0,238 0,229 

 Sumber: data diolah 2018 (Lamp hal: 149) 

Dari hasil uji koefisien determinasi yang dapat kita lihat pada tabel 4.19 

dapat diketahui bahwa variabel Stres Kerja berpengaruh sebesar 0,238 atau 23,8% 

terhadap Perilaku Kerja Kontra Produktif. Sedangkan 76,2% lainnya dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. 

4.5.1.2 Uji Moderasi Agreeableness 

Uji peran moderasi digunakan untuk melihat apakah variabel 

Agreeableness merupakan variabel moderasi yang berperan untuk memoderasi 

hubungan antara variabel Stres Kerja dengan Perilaku Kerja Kontraproduktif. 

Model pengujian moderasi Agreeableness untuk pengaruh Stres Kerja dengan 

Perilaku Kerja Kontraproduktif disajikan pada gambar berikut: 

 

 

 

Gambar 4.1 Peran Moderasi Agreeableness 

Stres Kerja 

Agreeableness 

Perilaku Kerja 

Kontraproduktif 
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Ada tidaknya peran Agreeableness sebagai variabel yang memoderasi 

hubungan antara Stress Kerja dengan Perilaku Kerja Kontraproduktif dapat dilihat 

dari tingkat signifikansi persamaan berikut. Apabila persamaan Stress Kerja * 

Agreeableness signifikan, maka terdapat peran moderasi dari variabel Stress Kerja 

dengan Perilaku Kerja Kontraproduktif. Berikut hasil pengujian dalam penelitian 

ini:  

Tabel 4.20 Hasil Uji F dengan Moderasi Agreeableness 

Model  F Sig Keterangan 

Regresi 15,205 0,000 Signifikan  

Sumber: data diolah 2018 (Lamp hal:150) 

Dari hasil Uji F pada tabel 4.20 membuktikan bahwa Stress Kerja, 

Agreeableness dan Stres Kerja * Agreeableness secara bersama-sama berpengaruh 

secara signifikan terhadap Perilaku Kerja Kontraproduktif dengan signifikansi 

sebesar 0,000.  

Tabel 4.21 Hasil Uji-t dengan Moderasi Agreeableness 

Hypothesis 
Koef. 

Beta 
thitung Sig. 

Keterangan 

Stres Kerja  2,730 2,936 0,004 Signifikan 

Agreeableness -1,261 1,838 0,032 Signifikan 

Interaksi Stres Kerja * 

Agreeableness 

-,615 2,497 0,014 Signifikan 

Sumber: data diolah 2018 (Lamp hal: 150) 

Dari tabel 4.27 diperoleh koefisien beta pada interaksi Stres 

Kerja*Agreeableness sebesar -0,615. Berdasarkan tabel 4.22, dapat diketahui 

bahwa variabel Stres Kerja*Agreeableness mempunyai nilai signifikansi 0,014 < 

0,05 artinya Ho1b ditolak dan Ha1b diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

Agreeableness mampu memoderasi hubungan antara Stres Kerja dan Perilaku 

Kerja Kontraproduktif.  
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Tabel 4.22 Hasil Uji Koefisien Determinasi Agreeableness 

Model R R Square Adjusted R Square 

Regresi 0,593 0,352 0,329 

 Sumber: data diolah 2018 (Lamp hal:150) 

Dari hasil koefisien determinasi yang dapat dilihat pada tabel 4.22 dapat 

diketahui bahwa variabel Stress Kerja, Agreeableness dan Stres Kerja * 

Agreeableness berpengaruh sebesar 0,329 atau 32,9% terhadap Perilaku Kerja 

Kontraproduktif. Sedangkan 67,1% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak dimasukkan dalam model penelitian 

 

4.5.1.3 Uji Moderasi Conscientiousness 

Uji peran moderasi kedua adalah Conscientiousness yaitumelihat apakah 

variabel Conscientiousness merupakan variabel moderasi yang berperan untuk 

memoderasi hubungan antara variabel Stres Kerja dengan Perilaku Kerja 

Kontraproduktif.  

Model pengujian moderasi Agreeableness untuk pengaruh Stres Kerja 

dengan Perilaku Kerja Kontraproduktif disajikan pada gambar berikut: 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Peran Moderasi Conscientiousness 

Ada tidaknya peran Conscientiousness sebagai variabel yang memoderasi 

hubungan antara Stres Kerja dengan Perilaku Kerja Kontraproduktif dapat dilihat 
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dari tingkat signifikansi persamaan berikut. Apabila persamaan Stres Kerja * 

Conscientiousness signifikan, maka terdapat peran moderasi dari variabel Stres 

Kerja dengan Perilaku Kerja Kontraproduktif. Berikut hasil pengujian dalam 

penelitian ini:  

Tabel 4.23 Hasil Uji F dengan Moderasi Conscientiousness 

Model  F Sig Keterangan 

Regresi 11,706 0,000 Signifikan  

Sumber: data diolah 2018 (Lamp hal:151) 

Dari hasil Uji F pada tabel 4.23 membuktikan bahwa Stress Kerja, 

Conscientiousness dan interaksi Stres Kerja * Conscientiousness secara bersama-

sama berpengaruh secara signifikan terhadap Perilaku Kerja Kontraproduktif 

dengan signifikansi sebesar 0,000.  

Tabel 4.24 Hasil Uji Regresi dengan Moderasi Conscientiousness 

Hypothesis 
Koef. 

Beta 
thitung Sig. 

Keterangan 

Stres Kerja  1,916 2,776 0,007 Signifikan 

Conscientiousness -,935 1,669 0,037 Signifikan 

Interaksi Stres Kerja 

* Conscientiousness 

-,409 1,994 0,049 Signifikan 

Sumber: data diolah 2018 (Lamp hal: 151) 

Dari tabel 4.24 diperoleh koefisien beta Interaksi Stres Kerja * 

Conscientiousness sebesar -0,409. bahwa variabel Interaksi Stres Kerja * 

Conscientiousness mempunyai nilai signifikansi 0,049 < 0,05 artinya Ho1a ditolak 

dan Ha1a diterima. artinya variabel Conscientiousness merupakan variabel 

moderasi antara Stres Kerja  dan Perilaku Kerja Kontraproduktif.  
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Tabel 4.25 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R Square 

Regresi 0,543 0,295 0,270 

 Sumber: data diolah 2018 (Lamp hal: 151) 

Dari hasil uji koefisien determinasi yang dapat kita lihat pada tabel 4.25 

dapat kita ketahui bersama – sama bahwa variabel Stress Kerja, Conscientiousness 

dan interaksi Stres Kerja * Conscientiousness berpengaruh sebesar 0,270 atau 

27% terhadap Perilaku Kerja Kontraproduktif. Sedangkan 63% lainnya 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. 

4.5.2 Uji Hipotesis 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap hipotesis 

penelitian, maka pengujian hipotesis menggunakan tingkat signifikansi 5% (α = 

0,05) adalah sebagai berikut: 

H1:  Stress kerja berpengaruh positif terhadap perilaku kerja kontraproduktif 

pada karyawan operasional PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah 

Operasi 6 Yogyakarta. 

Berdasarkan tabel 4.18 diperoleh koefisien beta sebesar 0,659 

dengan nilai signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi < 0,05, maka 

hipotesis diterima. Berdasarkan hasil yang ada dapat kita simpulkan bahwa 

hipotesis yang menyatakan “Stress kerja berpengaruh positif terhadap 

perilaku kerja kontraproduktif pada karyawan operasional PT. Kereta Api 

Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta” terbukti signifikan. 
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Persamaan Analisis Pengaruh stres kerja terhadap perilaku kontra 

produktif 

Y = a + β1X1 + e 

Y = - 0,276 + 0,659X1 

Stress kerja memiliki pengaruh terhadap perilaku kerja kontra 

produktif dengan koefisien regresi 0,659. artinya bahwa apabila perusahaan  

memperhatikan variabel stress kerja (X1), yaitu setiap terjadi peningkatan 1 

satuan variabel stres kerja maka kualitas perilaku kerja kontra produktif  

juga  akan  naik sebesar 0,659 satuan, sedangkan variabel yang lain konstan.  

Tanda positif (+) pada variabel stres kerja menunjukkan hubungan 

searah. Artinya Adanya pengaruh positif yang menunjukkan bahwa semakin 

tinggi stres kerja pada pegawai/karyawan, maka semakin tinggi pula 

perilaku kerja kontra produktif, sebaliknya apabila stres kerja mengalami 

penurunan, maka perilaku kerja kontra produktif juga menurun.  

H2: Agreeableness memperlemah hubungan positif stress kerja dan perilaku kerja 

kontraproduktif pada karyawan operasional PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta 

Berdasarkan tabel 4.21 diperoleh koefisien beta untuk variabel 

moderasi (Stres Kerja * Agreeableness) sebesar -0.615 dengan nilai 

signifikansi 0,032 Karena nilai signifikansi < 0,05, maka hipotesis ditolak. 

Berdasarkan hasil yang ada dapat kita simpulkan bahwa hipotesis yang 

menyatakan ”Agreeableness memperlemah hubungan positif stress kerja 
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dan perilaku kerja kontrapoduktif  pada karyawan operasional PT. Kereta 

Api Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta” terbukti signifikan. 

Persamaan Analisis Pengaruh stres kerja terhadap perilaku kontra 

produktif dengan moderasi Agreeableness. 

Y = a + β1X1 + β2Z1 + β3X1*Z1 + e 

Y = - 4,421+ 2,730X1  – 1,261Z1 – 0,615X1*Z1 

Agreeableness memiliki pengaruh moderasi terhadap Kinerja 

Karyawan dengan koefisien regresi - 0.615. Tanda negatif (-) pada variabel 

Agreeableness menunjukkan hubungan tidak searah searah. Artinya Adanya 

pengaruh negatif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Agreeableness 

pada pegawai/karyawan, maka menurunkan pengaruh stres kerja terhadap 

perilaku kerja kontra produktif akan turun, sebaliknya apabila 

Agreeableness mengalami penurunan, maka menambah pengaruh stres kerja 

terhadap perilaku kerja kontra produktif. 

H3: Conscientiousness memperlemah hubungan positif stress kerja dan perilaku 

kerja kontraproduktif pada karyawan operasional PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta 

Berdasarkan tabel 4.24 diperoleh koefisien beta untuk variabel 

moderasi (Stres Kerja * Conscientiousness) sebesar -0,409 dengan nilai 

signifikansi 0,049 Karena nilai signifikansi < 0,05, maka hipotesis diterima. 

Berdasarkan hasil yang ada dapat kita simpulkan bahwa hipotesis yang 

menyatakan “Conscientiousness memperlemah hubungan positif stress kerja 



97 

 

dan perilaku kerja kontraproduktif pada karyawan operasional PT. Kereta 

Api Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta” terbukti signifikan. 

Persamaan Analisis Pengaruh stres kerja terhadap perilaku kontra 

produktif dengan moderasi Conscientiousness. 

Y = a + β1X1 + β2Z2 + β3X1*Z2 + e 

Y = - 3,147 + 1,916X1 – 0,935Z2 – 0,409X1*Z2 

Conscientiousness memiliki pengaruh moderasi terhadap Kinerja 

Karyawan dengan koefisien regresi -0,409. Tanda negatif (-) pada variabel 

Conscientiousness menunjukkan hubungan tidak searah searah. Artinya 

Adanya pengaruh negatif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

Conscientiousness pada pegawai/karyawan, maka menurunkan pengaruh 

stres kerja terhadap perilaku kerja kontra produktif akan turun, sebaliknya 

apabila Conscientiousness mengalami penurunan, maka menambah 

pengaruh stres kerja terhadap perilaku kerja kontra produktif. 

 

4.6 Pembahasan 

Pada sub bab yang sebelumnya telah kita lakukan pembahasannya hasil 

penelitian yang telah dilaksanakan beserta hasil pengujiaanya, yang secara garis 

besar telah diuraikan tentang beberapa hal diantaranya adalah analisis deskriptif 

variabel penelitian, pengujian hipotesis penelitian. maka pada bagian ini akan 

kami jelaskan hubungan antar variabel yang terdapat dalam model penelitian, 

sehingga memudahkan pembaca untuk mengetahui hubungan dari masing-masing 
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variabel dalam penelitian ini, dan membantu pembaca dalam menganalisis 

permasalahan terkait dengan variabel penelitian yang disajikan oleh peneliti.  

Model penelitian beserta dengan hasil pengujiannya kami sajikan dalam 

gambar yang ada dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Pembahasan hasil Model penelitian 

keterangan : 

   : garis uji linier sedehana  

   : garis uji moderasi agreebleness & conscientiousness 

    

4.6.1 Pengaruh Stress Kerja terhadap Perilaku Kerja Kontraproduktif 

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, dapat kita simpulkan bahwa 

hipotesis yang menyatakan “Stress kerja berpengaruh positif terhadap 

perilaku kerja kontraproduktif pada karyawan operasional PT. Kereta Api 

Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta” terbukti signifikan. Dari diskripsi 

varibel pada Tabel 4.12 bisa kita lihat besaran mean menunjukan angka 

3,438853 dilihat dari batasan persepsi menujukan setuju, setuju ada/ 

 =  0,659 
sig = 0,000 

 

 = - 0,409 
sig = 0,049 
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merasakan adanya stres kerja, walaupun tidak dirasakan secara signifikan, 

karena nilainya yang mendekati batas bawah. Stres yang dirasakan oleh 

para pegawai ini secara general, hampir semuanya merasakan hal yang 

sama, walupun tidak dirasakan siginifikan/ berbeda-beda dari tiap individu 

merasakan stresnya tetapi hal ini harus menjadi salah satu perhatian 

penting oleh PT. KAI (Persero), dalam hal pengelolaan stres. Jika stres 

yang ada saat ini dikelola dengan baik akan meningkatkan semangat dan 

kinerja para pekerja pada umumnya dan pekerja dinas operasional pada 

khususnya. Jika tidak dikelola dengan baik maka akan memungkinkan 

memunculkan perilaku kerja kontra produktif dari karyawan. 

Sebuah pengalaman pribadi tentang stress pekerjaan, tidak hanya 

berdampak pada perilaku pekerjaan mereka tetapi juga lingkungan kerja 

yang lebih luas. Dampak stres di tempat kerja seperti Peningkatan 

ketidakhadiran karyawan, Meningkatkan tingkat kecelakaan atau klaim 

asuransi karyawan, Hubungan interpersonal yang buruk di tempat kerja, 

Output kerja yang buruk atau berkurang dan kinerja, Peningkatan 

pergantian staf/ Turnover karyawan 

Stress adalah apabila seseorang mengalami beban atau tugas yang 

berat tetapi orang tersebut tidak dapat mengatasi tugas yang dibebankan 

itu, maka tubuh akan berespon dengan tidak mampu terhadap tugas 

tersebut, sehingga orang tersebut dapat mengalami stres, respons atau 

tindakan ini termasuk respons fisiologis dan psikologis serta perilaku. 

Perilaku yang muncul ini bisa dalam bentuk perilaku kerja kontra 
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produktif (Robbins dan Judge, 2007). Perilaku kerja karyawan sangat 

dipengaruhi karena stres. Hal ini dimengerti bahwa karyawan adalah asset 

yang paling penting bagi organisasi karena peran utama mereka dalam 

menjalankan organisasi secara efektif dan berhasil, serta tidak dapat 

diperlakukan seperti mesin. 

Dalam penelitian Aftab dan Javeed (2012), Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terbukti signifikan stress kerja berpengaruh positif 

terhadap Perilaku Kerja Kontraproduktif. Hasil penelitian terhadap sampel 

pada134 karyawan dari sektor telekomunikasi Pakistan keseluruhan 

menghadapi stres kerja terutama karena mereka dituntut oleh pekerjaan di 

luar pekerjaan yang normal, beban kerja yang berlebihan dari kerja 

normal, dipaksa untuk bekerja lebih oleh supervisor mereka dan 

perusahaan, komunikasi yang buruk, tidak ada apresiasi yang diterima dari 

manajemen, sistem evaluasi kinerja yang tidak adil, kondisi kerja yang 

tidak layak dan gaji yang tidak pantas. Hasil penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa stres kerja antara karyawan membawa mereka 

terhadap perilaku kerja kontraproduktif seperti bertindak tidak sopan 

ditempat kerja, absensi, mengambil jam istirahat lebih dari jam yang 

ditetapkan oleh perusahaan, dan bertindak agresi pada rekan kerja yang 

menyebabkan bahaya atau kesakitan sehingga menimbulkan adanya 

korelasi positif yang cukup antara stres kerja dan perilaku kerja 

kontraproduktif. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian 
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sebelumnya yang menyatakan bahwa stres kerja membawa karyawan 

terhadap perilaku kerja kontraproduktif. 

Hasil peneltian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang diteliti 

Bowling dan Eschlemen (2010) dan Sprung dan Jex (2012) yang 

mengungkapkan bahwa stress kerja dapat mempengaruhi perilaku kerja 

kontraproduktif seorang karyawan.  Penelitian yang dilakukan oleh nathan 

& kevin (2010) terhadap Meneliti 726 karyawan. Dan hasilnya adalah 

Mendukung bahwa hipotesis work stressor berpengaruh  positif terhadap 

CWB. Piar & Kumar (2014)  Menelititi terhadap 300 junior manager di 

sektor perbankan india. Hasilnya mendukung hipotesis bahwa  job stressor 

memberikan pengarug positif dan signifikan terhadap CWB. 

Selain itu, peneltian ini juga sejalan dengan penelitian Eschleman 

et al., (2014: 1) yang menyatakan bahwa peningkatan stres kerja (yaitu, 

kendala organisasi, konflik interpersonal) secara positif terkait dengan 

peningkatan perilaku kerja kontraproduktif (CWB). Dengan kata lain, 

pekerja lebih mungkin untuk terlibat dalam CWB setelah ada peningkatan 

tekanan kerja. Selain itu, adanya tekanan yang cukup tinggi dalam 

organisasi, baik yang berasal dari individu, anggota lain maupun 

pemimpin dapat mengancam sumber daya, lingkungan yang tidak dapat 

diprediksi menciptakan ketidakpastian. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Maiyer dan Spector 

(2013) tentang stres kerja dengan perilaku kerja kontraproduktif. Sempel 
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penelitian sebanyak 663 subjek, dengan studi longitudinal selama 8 bulan. 

Dari hasil penelitian yang dikaji terhadap variabel menunjukkan bahwa 

efek timbal - balik dari stres kerja berpengaruh terhadap perilaku kerja 

kontraproduktif. Tidak jauh berbeda penelitian yang dilakukan oleh 

Onyishi dan Onukwo (2013) tentang stres kerja dengan perilaku kerja 

kontraproduktif. Dari hasil penelitian yang dikaji terhadap variabel 

menunjukkan bahwa stres kerja adalah faktor yang singnifikan dari 

perilaku kerja kontraproduktif.  

Fox, Spector and Miles (2001) meneliti terhadap 219 karyawan 

perusahan Florida bagian selatan & pusat. Hasilnya mendukung  hipotesis 

bahwa job stressor berpengaruh positif terhadap CWB. Berdasarkan uraian 

tersebut dan sejalan dengan hasil yang di dapatkan dari penelitian kali ini 

bahwa stres kerja pada karyawan membawa mereka ke arah perilaku kerja 

kontraproduktif dan didapatkan korelasi positif yang cukup diantara 

keduanya.  

4.6.2 Pengaruh Agreeableness sebagai variabel moderasi antara Stress 

Kerja dan Perilaku Kerja Kontraproduktif 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbukti signifikan 

Agreeableness dapat memperlemah hubungan antara stress kerja dan 

perilaku kerja kontrapoduktif  pada karyawan operasional PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta. Menurut peneliti, ketika 

seseorang berkepribadian Agreeableness sedang mengalami stres kerja, ia 

akan berusaha memerangi tekanan tersebut dengan membangun team work 
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dan interaksi yang baik sehingga mampu menghindari perilaku 

disfungsional. Dengan kata lain, terjadi moderasi atau variabel 

Agreeableness merupakan variabel moderator dari stress kerja dan perilaku 

kerja kontrapoduktif  pada karyawan operasional PT. Kereta Api Indonesia 

Daerah Operasi 6 Yogyakarta.  

Penelitian yang dilakukan oleh nathan & kevin (2010) terhadap 

Meneliti 726 karyawan, bahwa Agreeableness berpengaruh negatif dalam 

memoderasi hubungan stres kerja terhadap CWB (β = -0,14, p < 0.01). 

Penelitian  yang dilakukan oleh Nathan, et al (2011) menunjukan bahwa 

Agreeablenes memberikan pengaruh negatif dalam moderasi pengaruh 

stres kerja terhadap perilaku kerja kontra produktif (r = -0.32, p < 0.01). 

Penelitian Farhadi, dkk (2012) pada 212 karyawan pelayanan publik yang 

berada di malaysia menemukan pengaruh negatif Agreeableness dalam 

memoderasi stres kerja terhadap perilaku menyimpang ditempat bekerja 

(r= -0.38, p < 0.01). 

Ivancevich (2005,h.96) menjelaskan bahwa individu dengan 

Agreeableness yang tinggi cenderung berkaitan dengan perilaku individu 

yang senang membantu, kooperatif dan memiliki kerja tim yang baik. Hal 

ini secara tidak langsung berpengaruh pada kebutuhan individu untuk aktif 

menyelaraskan perilakunya dengan perilaku kelompoknya sehingga 

individu dengan skor Agreeableness tinggi cenderung jauh dari 

keterlibatan berperilaku kerja kontraproduktif. Hasil peneltian sejalan 

dengan penelitian . Chang & Smithikrai (2010), dalam penelitiannya 
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terkait perilaku kerja kontraproduktif menunjukkan bahwa berdasarkan 

hasil analisis statistik, perilaku kerja kontraproduktif dapat diprediksi oleh 

karakteristik kepribadian seperti conscientiousness, agreeableness, self-

esteem, extraversion, neuroticism dan openness to experience. 

Penney (2011) pada hasil penelitian serupa menemukan fakta 

bahwa individu dengan nilai tinggi pada Agreeableness cenderung jauh 

dari perilaku kerja kontraproduktif. Hal ini disebabkan oleh pembawaan 

dari individu Agreeableness yang yang tinggi cenderung toleran, pemaaf 

dan mau memikirkan keadaan orang lain sehingga cenderung lebih 

kooperatif dalam bekerja. Penjelasan tersebut menjawab hubungan negatif 

dan signifikan terjadi antara Agreeableness dengan kecenderungan 

perilaku kerja kontraproduktif pada karyawan operasional PT.KAI 

(PERSERO) DAOP 6 Yogyakarta. 

4.6.3 Pengaruh Conscientiousness sebagai variabel moderasi antara Stress 

Kerja dan Perilaku Kerja Kontraproduktif 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbukti signifikan 

Conscientiousness  dapat memperlemah  hubungan positif antara stress 

kerja dan perilaku kerja kontraproduktif pada karyawan operasional PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta. Dengan 

kata lain, terjadi moderasi atau variabel Conscientiousness merupakan 

variabel moderator dari stress kerja dan perilaku kerja kontraproduktif 

pada karyawan operasional PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah 

Operasi 6 Yogyakarta. 
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Penelitian yang dilakukan oleh nathan & kevin (2010) terhadap 

Meneliti 726 karyawan, mendukung bahwa conscientiousness berpengaruh 

negatif dalam memoderasi hubungan stres kerja terhadap CWB (β = -0,11, 

p < 0.01) . Penelitian  yang dilakukan oleh Nathan, et al (2011) 

menunjukan bahwa Conscientiousness memberikan pengaruh negatif 

dalam moderasi pengaruh stres kerja terhadap perilaku kerja kontra 

produktif (r = -0.28, p < 0.01). Penelitian Farhadi, dkk (2012) pada 212 

karyawan pelayanan publik yang berada di malaysia menemukan pengaruh 

negatif Conscientiousness dalam memoderasi stres kerja terhadap perilaku 

menyimpang ditempat bekerja (r = -0.36, p < 0.01). 

Individu dengan tingkat Conscientiousness yang tinggi cenderung 

untuk tidak terlibat dengan perilaku kerja kontraproduktif di tempat 

bekerja (Ivancevich, 2005,h.96). Hal ini karena menurut Ivancevich 

individu dengan nilai pada trait Conscientiousness yang tinggi 

digambarkan sebagai individu yang dapat diandalkan, terorganisir, pekerja 

keras ,dan bertanggung jawab. Selain itu individu dengan nilai 

Conscientiousness yang tinggi cenderung menunjukkan tingkat motivasi 

dan kepuasan kerja yang lebih tinggi sehingga tidak mudah terlibat pada 

hal seperti berhenti bekerja, absen, dan perilaku yang kontraproduktif 

lainnya.  Kemudian di jelaskan oleh Luthans (2011, h.133) bahwa individu 

dengan nilai Conscientiousness yang tinggi cenderung tidak suka 

membuang waktu, energi dan perhatiannya untuk mengerjakan sesuatu 
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yang tidak dapat mendukungnya mencapai goal-achievment yang sudah 

ditetapkan.  

Beberapa penelitian terdahulu yang lain telah mengungkapkan 

bahwa kepribadian conscientiousness terbukti memiliki hubungan negatif 

dengan perilaku kerja kontraproduktif seorang karyawan (Berry et al, 

2007; Dalal, 2005; Dudley, Orvis, Lebiecki & Cortina, 2006). 

Kecenderungan umum seorang karyawan/individu untuk mengikuti 

prinsip-prinsip etika, tidak memungkinkan seseorang/individu yang 

memiliki skor conscientiousness yang tinggi akan mencuri atau 

melecehkan orang lain, serta tidak akan membuang-buang waktunya 

dengan hal yang tidak berguna di tempat kerja (Bowling & Eschleman, 

2010).  

Secara umum, seseorang dengan sifat kepribadian conscientiousness 

dapat dideskripsikan dengan sifat dapat dipercaya, berkompetensi tinggi , 

tidak mudah menyerah, memiliki tanggung jawab, disiplin yang tinggi, 

menyelesaikan semua tugasnya dengan cepat, mematuhi instruksi dari 

atasan, dan menyelesaikan tugas dengan baik. Seseorang yang memiliki 

kepribadian conscientiousness yang tinggi akan memiliki perencanaan 

yang baik dan teratur, serta berorientasi pada prestasi. 

Penney (2011) pada hasil penelitian serupa menemukan fakta 

bahwa individu dengan nilai tinggi pada Conscientiousness cenderung jauh 

dari perilaku kerja kontraproduktif. Hal ini disebabkan oleh pembawaan 

dari individu Conscientiousness yang gemar menaati aturan yang berlaku 
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di lingkungannya. Penjelasan tersebut menjawab hubungan negatif dan 

signifikan terjadi antara Conscientiousness dengan kecenderungan perilaku 

kerja kontraproduktif pada karyawan operasional PT.KAI (PERSERO) 

DAOP 6 Yogyakarta. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Stress kerja berpengaruh positif terhadap perilaku kerja kontraproduktif 

pada karyawan operasional PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah 

Operasi 6 Yogyakarta. 

2. Agreeableness dapat memperlemah hubungan positif stress kerja dan 

perilaku kerja kontrapoduktif  pada karyawan operasional PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta. 

3. Conscientiousness dapat memperlemah hubungan positif stress kerja dan 

perilaku kerja kontraproduktif pada karyawan operasional PT. Kereta Api 

(Persero) Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti sangat 

menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan di dalam penelitian ini. 

Untuk itu, peneliti memberikan saran sebagai bahan pertimbangan. 

1. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti diharapakn melakukan penelitian 

longitudinal atau penelitian jangka panjang, dihararapkan pengumpulan data 

dan pengkajian data perilaku kerja kontraprduktif pada karyawan serta 

variabel yang mempengaruhinya tidak hanya diambil dari kuesioner yang 
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diberikan, tetapi juga didasarkan pada data valid mengenai statistik kinerja 

dan produktifitas pegawai tersebut. 

2. Untuk perusahaan/ organisasi  

Perilaku kerja kontra produktif pada awalnya adalah kebiasaan yang muncul 

dari para pekerja itu sendiri yang dilakukan baik dengan sadar maupun tanpa 

disadari yang merupakan respon terhadap stres dalam pekerjaan, lingkungan 

kerja, kepuasan kerja dan masih banyak faktor lainnya. Pada awalnya 

pengaruh yang diberikan untuk perusahaan/organisasi mungkin tidaklah 

besar, tetapi apabila tidak dimanajemen dengan baik maka akan menjadi 

besar dan merugikan perusahaan/organisasi itu sendiri bahkan orang lain yang 

ada di dalamnya. Saran peneliti untuk perusahaan : 

a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

perusahaan dalam memperhatikan faktor yang memicu mulculnya 

perilaku kerja kontra produktif, seperti faktor stress kerja (kendala 

organisasi, konflik interpersonal, beban kerja) yang dapat mempengaruhi 

karyawan dalam perilaku kerja kontra produktif.  

b. Pelatihan yang sifatnya edukasi dengan mengikuti perkembangan zaman 

milenial saat ini, seperti pelatihan bagaimana memanfaatkan sosial media 

untuk memasarkan produk atau memberikan informasi yang baik untuk 

masyarakat, karena semua pegawai KAI adalah aset untuk menjadi 

change agent dan aset dalam mempromosikan produk-produk PT.KAI, 

tentunya dengan memberikan apresiasi yang sepadan dengan segala hal 

yang sudah diupayakan dalam kontribusinya untuk perusahaan. 
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c. Penerapan yang sungguh-sungguh untuk program peningkatan karir/ 

pemberian reward (best employee) melalui base by performance, 

kesempatan menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik 

melalui tugas belajar maupun mandiri. Pendataan & penilaian pekerja 

operasional melaui aspek Knoledge, Skill, Attitude pegawai itu sendiri. 

d. Pengelolaan SDM Operasional terkait kelebihan jam kerja operasional 

para pekerja dalam satu pekannya. Pemberian sosialisasi terkait keadaan 

perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan pegawai ataupun 

mempertimbangkan pemberian kompensasi atas kelebihan jam kerja 

setiap satu pekan dalam satu bulan. 

e. Pengelolaan alat pelindung diri dalam pemenuhannya untuk setiap 

pekerja dalam direktorat operasional yang kontininue dan sudah sesuai 

dengan standart keamanan, peralatan dinas seperti helm, rompi, sepatu, 

dan alat komunikasi HT untuk dinas langsir di setiap stasiun yang ada 

langsirannya. 

f. Informasi yang memadai, instruksi yang jelas, sifatnya adalah baku 

dalam penafsiran peraturan dinas, tidak pada saat berganti pemimpin 

aturannya juga berganti. Karena akan membuat bingung para pekerja 

operasional. 

g. Mengelola pelatihan/ refreshing yang sifatnya menyenangkan dan 

sejenak melupakan pekerjaan dikantor merata untuk seluruh pegawai 

operasional, selain untuk menyegarkan ingatan & membuat hati menjadi 
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lebih bahagia hal ini juga bisa menjadi media untuk menjalin komunikasi 

dan kerjasama dalam tim kerja. 

h. Memberikan usulan kepada manajemen pusat untuk mengkaji ulang 

program PI (Penyetaraan Ijazah) yang sementara waktu ini ditiadakan. 

Menyelenggrakan program PI dengan lebih fair, terbuka dan persaingan 

yang sehat, dengan seleksi yang ketat, sehingga perusahaan mendapatkan 

SDM yang benar-benar berkualitas dan para pekerja yang memiliki 

ijazah lebih tinggi memiliki kesempatan untuk bisa PI. 
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