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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Hasil Penelitian 

Pada bab ini akan membahas mengenai pengaruh Stres Kerja, Lingkungan 

kerja terhadap Kinerja karyawan melalui Kepuasan kerja sebagai variabel 

intervening pada PT Madubaru di Yogyakarta secara keseluruhan dan 

dilakukan berdasarkan data yang diperoleh mengenai penyebaran kuesioner 

kepada 160 responden. Responden dalam penelitian ini adalah karyawan PT 

Madubaru di Yogyakarta. 

4.1.2 Jenis Kelamin 

Deskripsi karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin disajikan pada 

Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase(%) 

Pria 84 52.5 

Wanita 76 47.5 

Jumlah 160 100,0 
Sumber: diolah 2015 
 

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat dilihat bahwa mayoritas responden adalah 

pria yaitu sebanyak 84 orang (52.5%)dan sisanya sebanyak  76 orang (47.5%) 

adalah Wanita. Hal ini menunjukkan banyak jenis pekerjaan di PT Madubaru 

di Yogyakarta yang membutuhkan pria, karena pria karena melebih memiliki 

tenaga fisik yang lebih kuat dalam proses produksi dan tenis lapangan 
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4.1.3 Umur 

Deskripsi karakteristik responden berdasarkan umur disajikan pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2. 

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 
 

Umur Frekuensi Persentase(%) 

21 - 29 tahun 9 5.6 

30 - 38 tahun 18 11.3 

39 - 47 tahun 72 45.0 

48 - 54 tahun 61 38.1 

Jumlah 160 100,0 

Sumber: Data diolah tahun 2015 

 Berdasarkan Tabel 4.2, dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

berumur 39 - 47 tahun yaitu sebanyak 72 orang (45%), diikuti umur 48 - 54 

tahun sebanyak 61 orang (38.1%), kemudian umur 30 - 38 tahun sebanyak 18 

orang (11.3%) dan sisanya sebanyak 9 orang (5.6%) berumur 21 - 29 tahun. 

Hal ini menunjukkan bahwa karyawan pada PT Madubaru di Yogyakarta 

masih termasuk tenaga kerja yang produktif sehingga masih sangat 

memungkinkan untuk ditingkatkan Kinerjanya. 

4.1.4 Masa Kerja 

Deskripsi karakteristik responden berdasarkan Masa Kerja disajikan pada 

Tabel 4.3. 

Tabel 4.3. 

Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 
 

Masa Kerja Frekuensi Persentase(%) 

2 - 6 tahun 6 3.8 

7 - 13 tahun 25 15.6 

14 - 19 tahun 72 45.0 

20 - 25 tahun 57 35.6 

Jumlah 160 100,0 

Sumber: Data diolah tahun 2015 
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 Berdasarkan Tabel 4.3, dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

bekerja selama 14 - 19 tahun yaitu sebanyak 72 orang (45%), diikuti bekerja 

selama 20 - 25 tahun sebanyak 57 orang (35.6%), kemudian bekerja selama 7 

- 13 tahun sebanyak 25 orang (15.6%) dan sisanya sebanyak 6 orang (3.8%) 

bekerja selama 2-6 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan pada PT 

Madubaru di Yogyakarta masih termasuk tenaga kerja yang berpengalaman, 

sehingga masih sangat memungkinkan untuk ditingkatkan Kinerjanya. 

 

4.1.5 Pendidikan 

Deskripsi karakteristik responden berdasarkan pendidikan disajikan pada 

Tabel 4.4 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

 

Pendidikan  Frekuensi Persentase(%) 

SMA 64 40.0 

D1 11 6.9 

D2 19 11.9 

D3 29 18.1 

S1 37 23.1 

Jumlah 160 100,0 

Sumber: Data diolah tahun 2015 

Berdasarkan Tabel 4.4, dapat dilihat bahwa mayoritas berpendidikan 

SMA yaitu sebanyak 64 orang (40%), diikuti berpendidikan S1 sebanyak 37 

orang (23.1%), kemudian D3 sebanyak29 orang (18.1%) dan sisanya 

sebanyak 11 orang (6.9%) berpendidikan D1, dari rata-rata responden diatas 

menunjukkan bahwa tingkat pendidikan karyawan pada PT Madubaru di 

Yogyakarta mayoritas cukup tinggi. Tanggung jawab dari karyawan dengan 
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tingkat pendidikan yang tinggi biasanaya jauh lebih tinggi karena mereka 

lebih dipercaya untuk menangani tingkat pekerjaaan yang dianggap tidak 

mampu dikerjakan oleh karyawan yang kurang pengalaman. 

 

4.2 Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas 

1. Hasil Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya validitas 

instrument yang menunjukkan sejauh  mana data yang terkumpul dan tidak 

menyimpang dari gambar tentang variabel yang dimaksud. 

Tabel 4.5. 

Hasil Uji Validitas 

Item rhitung rtabel Ket. Item rhitung rtabel Ket. 

x1.1 0,740** 0,154 valid x2.10 0,465** 0,154 valid 

x1.2 0,820** 0,154 valid x2.11 0,486** 0,154 valid 

x1.3 0,745** 0,154 valid z1 0,725** 0,154 valid 

x1.4 0,473** 0,154 valid z2 0,857** 0,154 valid 

x1.5 0,569** 0,154 valid z3 0,824** 0,154 valid 

x2.1 0,762** 0,154 valid z4 0,791** 0,154 valid 

x2.2 0,674** 0,154 valid z5 0,786** 0,154 valid 

x2.3 0,806** 0,154 valid y1 0,782** 0,154 valid 

x2.4 0,730** 0,154 valid y2 0,840** 0,154 valid 

x2.5 0,741** 0,154 valid y3 0,834** 0,154 valid 

x2.6 0,730** 0,154 valid y4 0,815** 0,154 valid 

x2.7 0,746** 0,154 valid y5 0,816** 0,154 valid 

x2.8 0,621** 0,154 valid y6 0,756** 0,154 valid 

x2.9 0,452** 0,154 valid y7 0,793** 0,154 valid 

Sumber: Data diolah tahun 2015 

Berdasarkan hasil uji validitas instrumen pada Tabel4.5 , menunjukkan 

bahwa semua item memiliki koefisien korelasi (rhitung) bernilai positif dan 

lebih besar dari rtabel = 0,154 yang berarti valid. 

2. Tabel 4.6 hasil uji reliabilitas 
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Tabel 4.6. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

 

Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 
Kriteria Keterangan 

Stres Kerja  0,687  0,60 Reliabel 

Lingkungan kerja 0,859  0,60 Reliabel 

Kepuasan kerja 0,854  0,60 Reliabel 

Kinerja 0,908  0,60 Reliabel 

Sumber: Data diolah tahun 2015 

 Hasil pengujian reliabilitas pada Tabel 4.6, menunjukkan bahwa nilai 

koefisien reliabilitas Cronbach’s Alpha masing-masing variabel lebih 

besar dari 0,60 yang berarti reliabel. Nilai koefisien Cronbach’s Alpha 

yang diperoleh berkisar antara 0,687-0,908. 

Dengan demikan seluruh item pertanyaan yang ada pada instrumen 

penelitian layak sebagai instrumen untuk mengukur variabel Stres Kerja, 

Lingkungan kerja, Kepuasan kerja dan Kinerja, karena telah memenuhi 

persyaratan validitas dan reliabilitas yang direkomendasikan dan 

selanjutnya data yang diperoleh dari kuesioner dikompositkan dengan 

mencari nilai rata-ratanya untuk mewakili variabel-variabel dalam 

penelitian ini. Dalam hal ini akan diperoleh empat skor komposit mewakili 

empat variabel yaitu: Stres Kerja (X1), Lingkungan kerja (X2), Kepuasan 

kerja (Z) dan Kinerja (Y). 

 

4.3 Hasil Analisis 

4.3.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif ditujukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi 

mengenai kecenderungan responden terhadap variabelStres Kerja (X1), 
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Lingkungan kerja (X2), Kepuasan kerja (Z) dan Kinerja (Y), berdasarkan 

norma yang telah dijelaskan pada Bab III. 

4.3.1.1 Stres Kerja (X1) 

Variabel Stres Kerja diukur dengan sebelas item pernyataan. 

Setelah kesebelas item ini dirata-rata dan diklasifikasi maka deskripsi 

variabel Stres Kerja disajikan pada Tabel dibawah ini 

Tabel 4.7. 

Deskripsi Variabel Stres Kerja 

Interval Kategori Frekuensi 
Persentase 

(%) 

1,00 – 1,79 Sangat rendah 0   00 

1,80 – 2,59 Rendah 0   00 

2,60 – 3,39 Cukup tinggi 13 8.1 

3,40 – 4,19 Tinggi 143 89.4 

4,20 – 5,00 Sangat Tinggi 4 2.5 

Jumlah       160 100,0 

 Rata-rata = 2.9425 

Sumber: Data diolah tahun 2015 

Berdasarkan Tabel 4.7, diketahui bahwa dari 160 responden yang 

memberi tanggapan terhadap item-item pernyataan variabel Stres Kerja, 

tidak ditemukan responden (0%) yang termasuk kategori “sangat rendah” 

dan “rendah”, kategori “cukup tinggi‟‟ 13orang (8,1%) , kategori “cukup 

tinggi‟‟ 143 orang (89.4%) dan kategori „‟sangat tinggi‟‟ sebanyak 4 orang 

(2,5%). Nilai rata-rata diperoleh sebesar 2.9425. Nilai ini berada dalam 

rentang 2,60-3,39 yang berarti “cukup tinggi”. Ini menunjukkan bahwa 

tingkat Stres Kerja karyawan pada PT Madubaru di Yogyakarta adalah 

cukup tinggi.Halini berarti karyawanmemiliki Stres Kerja kerja yang 

cukup tinggi.Pada faktor Stres Kerja kerja menunjukan adanya beban 
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kerja, konflik peran dan tuntutan yang bertentangan masih merupakan hal 

yang membentuk stress karyawan. 

Item Rata - rata Interval Kategori 

Beban kerja (x1.1) 2,89 2,60 – 3,39 Cukup tinggi 

Kondisi kerja (x1.2) 2,85 2,60 – 3,39 Cukup tinggi 

Konflik peran dan 

ambiguitas (x1.3) 

2,88 2,60 – 3,39 Cukup tinggi 

Perkembangan karir (x1.4) 2,98 2,60 – 3,39 Cukup tinggi 

Tuntutan yang 

bertentangan (x1.5) 

3,11 2,60 – 3,39 Cukup tinggi 

Sumber: Data diolah tahun 2015 

Dari hasil jawaban responden dari item pertanyaan beban kerja 

karyawan menyebutkan bahwa beban kerja tidak terlalu menjadi pemicu 

stress karena beban kerja hanya dianggap cukup tinggi bagi karyawan PT 

Madubaru.Kondisi kerja yang ada juga masuk dalam kategori cukup 

tinggi, ini berarti karyawan belum sepenuhnya nyaman dengan kondisi 

kerja yang ada.Konflik peran dan ambiguitas juga masuk dalam kategori 

cukup tinggi, ini berarti karyawan masih dapat menjalankan perannya 

dalam kehidupan, seperti menjadi orang tua dan kehidupan sosial 

lainnya.Perkembangan karir dan Tuntutan yang bertentangan juga bukan 

penyebab sepenuhnya karyawan menjadi stress. 

 

4.3.1.2 Lingkungan kerja (X2) 

Variabel Lingkungan kerja diukur dengan enam item pernyataan. 

Setelah keenam item ini dirata-rata dan diklasifikasi maka deskripsi 

variabel kepuasan Lingkungan kerja disajikan pada Tabel 4.8. 
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Tabel 4.8 

Deskripsi Variabel Lingkungan kerja 

 

Interval Kategori Frekuensi 
Persentase 

(%) 

1,00 – 1,79 Sangat rendah 0 00 

1,80 – 2,59 Rendah 3 1.9 

2,60 – 3,39 Cukup tinggi 41 25.6 

3,40 – 4,19 Tinggi 92 57.5 

4,20 – 5,00 Sangat Tinggi 24 15.0 

Jumlah 160 100,0 

 Rata-rata = 3.7250 

Sumber: Data diolah tahun 2015 

Berdasarkan Tabel 4.8, dapat dilihat bahwa dari 160 responden 

yang memberi tanggapan terhadap item-item pernyataan variabel 

Lingkungan kerja, tidak ditemukan responden (0%) yang termasuk 

kategori “sangat rendah”, 3 orang (1,9%) termasuk kategori “rendah”, 41 

orang (25.6%) kategori “cukup tinggi”, 92 orang (57,5%) kategori 

“tinggi”, dan 24 orang (15%) termasuk kategori “tinggi”. Nilai rata-rata 

(mean) diperoleh sebesar 3.7250. Nilai ini berada dalam rentang 3,40 – 

4,19 yang berarti “tinggi”. Ini menunjukkan bahwa Lingkungan kerja 

perusahaan pada PT Madubaru di Yogyakarta adalahnyaman.Hal ini 

menunjukkan bahwa karyawan merasa nyaman terhadap keadaanyang ada 

di perusahaan baik tentang pewarnaan, penerangan, udara, suara bising, 

keamanan dan kebersihan. 

Item Rata - rata Interval Kategori 

x2.1 3.78 3,40 – 4,19 Tinggi 

x2.2 3.76 3,40 – 4,19 Tinggi 

x2.3 3.84 3,40 – 4,19 Tinggi 

x2.4 3.84 3,40 – 4,19 Tinggi 

x2.5 3.72 3,40 – 4,19 Tinggi 

x2.6 3.79 3,40 – 4,19 Tinggi 

x2.7 3.75 3,40 – 4,19 Tinggi 



 

 

67 

 

x2.8 3.79 3,40 – 4,19 Tinggi 

x2.9 3.76 3,40 – 4,19 Tinggi 

x2.10 3.69 3,40 – 4,19 Tinggi 

x2.11 3.27 3.40 – 4,19 Cukup tinggi 

Sumber: Data diolah tahun 2015 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa item lingkungan kerja tentang 

Pewarnaan sudah sesuai dengan keinginan mayoritas karyawan.Sistem 

penerangan dan udara dengan ventilasi yang baik juga selama ini 

mendukung karyawan berkerja.Suara bising dan Ruang gerak yang baik 

menjadi karyawan lebih baik dalam bekerjanya.Kondisi keamanan dan 

kebersihan sudah sesuai harapan karyawan. 

Lingkungan kerja non fisik dapat dilihat dari Struktur kerja yang 

sudah cocok dengan karyawan.Tanggung jawab kerja, Perhatian dan 

dukungan pemimpin dan Kerjasama antara kelompok juga dirasa sudah 

sesuai dengan harapan karyawan.Kurangnya kelancaran komunikasi yang 

masih masuk dalam kategori cukup tinggi masih kurang bisa membuat 

karyawan nyaman dalam bekerja. 

 

4.3.1.3 Kepuasan kerja (Z) 

Variabel Kepuasan kerja diukur dengan dua puluh empat item 

pernyataan. Setelah kedua puluh empat item ini dirata-rata dan 

diklasifikasi maka deskripsi variabel Kepuasan kerja disajikan pada 

Tabel. 
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    Tabel 4.9 

Deskripsi Variabel Kepuasan kerja 

 

Interval Kategori Frekuensi 
Persentase 

(%) 

1,00 – 1,79 Sangat rendah 5 3.1 

1,80 – 2,59 Rendah 31 19.4 

2,60 – 3,39 Cukup tinggi 83 51.9 

3,40 – 4,19 Tinggi 39 24.4 

4,20 – 5,00 Sangat Tinggi 2 1.3 

Jumlah 160 100,0 

Rata-rata = 2.9025 

Sumber: Data diolah tahun 2015 

Berdasarkan Tabel 4.9. dapat dilihat bahwa dari 160 responden 

yang memberi tanggapan terhadap item-item pernyataan variabel 

Kepuasan kerja, ditemukan ada responden 5 orang (3.1%) termasuk 

kategori “sangat rendah”, kategori “rendah”  sebanyak 31 orang (19.4%), 

kategori “cukup tinggi” sebanyak 83 orang (51.9%), kategori “tinggi” 

sebanyak 39 orang (24,4%), dan kategori “sangat tinggi” sebanyak 2 orang 

(1,3%). Nilai rata-rata diperoleh sebesar 2.9025. Nilai ini berada dalam 

rentang 2,60 – 3,39 yang berarti “cukup tinggi”. Ini menunjukkan bahwa 

tingkat Kepuasan kerja karyawan pada PT Madubaru di Yogyakarta 

adalah cukup tinggi.Hal ini menunjukkan bahwa harapan – harapan 

karyawan belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh perusahaan seperti gaji, 

keadilan dan kebebasan bekerja. 

 

Item Rata – rata Interval Kategori 

z1 2.84 2,60 – 3,39 Cukup tinggi 

z2 2.89 2,60 – 3,39 Cukup tinggi 

z3 3.05 2,60 – 3,39 Cukup tinggi 

z4 2.94 2,60 – 3,39 Cukup tinggi 
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z5 2.79 2,60 – 3,39 Cukup tinggi 

Sumber: Data diolah tahun 2015 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa karyawan belum puas dengan 

pekerjaan karena belum dapat memenuhi kebutuhan hidup sehingga item 

ini masuk dalam kategori cukup tinggi.Item kepuasan dengan pekerjaan 

karena belum sesuai dengan harapan karyawan juga masuk dalam kategori 

cukup tinggi.Karyawan juga menganggap pekerjaan ini belum terlalu 

penting karena masih belum sesuai harapan karyawan.Perlakuan adil oleh 

perusahaan tempat saya bekerja yang masuk dalam kategori cukup tinggi 

juga masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan karyawan, sehingga 

secara keseluruhan, karyawan belum sepenuhnya puas dengan pekerjaan 

ini. 

 

4.3.1.4 Kinerja (Y) 

Variabel Kinerja diukur dengan dua belas item pernyataan. Setelah 

keduabelas item ini dirata-rata dan diklasifikasi maka deskripsi 

variabel Kinerja disajikan pada Tabel. 

  

 

 

     Tabel 4.10 

Deskripsi Variabel Kinerja 

 

Interval Kategori Frekuensi 
Persentase 

(%) 

1,00 – 1,79 Sangat rendah 0    00 

1,80 – 2,59 Rendah 9 5.6 

2,60 – 3,39 Cukup tinggi 40 25.0 
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3,40 – 4,19 Tinggi 94 58.8 

4,20 – 5,00 Sangat Tinggi 17 10.6 

Jumlah 160 100,0 

Rata-rata = 3,6054 

Sumber: Data diolah tahun 2015 

Berdasarkan tabel 4.10.dapat dilihat bahwa dari 160 responden 

yang memberi tanggapan terhadap item-item pernyataan variabel Kinerja, 

tidak ditemukan responden (0%) yang termasuk kategori “sangat rendah”, 

kategori “rendah”  sebanyak 9 orang (5,6%), kategori “cukup tinggi” 

sebanyak 40 orang (25%), kategori “tinggi” sebanyak 94 orang (58,8%), 

dan kategori “sangat tinggi” sebanyak 17 orang (10,6%).Nilai rata-rata 

diperoleh sebesar 3,6054. Nilai ini berada dalam rentang 3,40 – 4,19 yang 

berarti “tinggi”. Ini menunjukkan bahwa tingkat Kinerja karyawan pada 

PT Madubaru di Yogyakarta adalah sudah baikkarenaKualitas kerja yang 

baik, luasnya pengetahuan karyawan dan mempunyai gagasan-gagasan 

yang baik dalam memecahkan masalah kerja. 

Item Rata - rata Interval Kategori 

y1 3.43 3,40 – 4,19 Tinggi 

y2 3.66 3,40 – 4,19 Tinggi 

y3 3.69 3,40 – 4,19 Tinggi 

y4 3.68 3,40 – 4,19 Tinggi 

y5 3.52 3,40 – 4,19 Tinggi 

y6 3.80 3,40 – 4,19 Tinggi 

y7 3.47 3,40 – 4,19 Tinggi 

Sumber: Data diolah tahun 2015 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Quality of  Work (kualitas 

kerja) yaitu kualitas ini akan dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian 

dan kesiapan sudah sesuai dengan standart parusahaan. Pengetahuan  

tentang pekerjaan juga sudah masuk dalam kategori tinggi yang berarti 
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bahwa karyawan mempunyai luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan 

dan keterampilan. Kreatifitas karyawan masuk dalam kategori tinggi yang 

berarti bahwa keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan tindakan-

tindakan untuk menyelesaikan perosalan-persoalan yang timbul. 

Kesadaran untuk bekerjasama dengan orang lain juga sudah tinggi 

penilainnya diantara karyawan. Hal ini didukung oleh kualitas personil 

yang memiliki keunggulan dari yang menyangkut kepribadian, 

kepemimpinan, kamampuan dan integritas pribadi. 

 

4.3.2 Analisis Kuantitatif 

 IAnalisis Regresi Model I (Hipotesis 1 dan Hipotesis 2) 

Analisis Regresi Model I digunakan untuk mengetahui besar pengaruh secara 

langsung variabel bebas X1 dan X2 terhadap variabel Z.  

 

Tabel 1  

Regresi Linear Berganda 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients  

B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) 15.966 2.453  6.508 .000 

X1 -.520 .089 -.433 -5.841 .000 

X2 .111 .044 .185 2.499 .013 

a. Dependent Variable: Z 

 

Berdasarkan tabel di atas maka persamaan regresi untuk model regresi I 

adalah sebagai berikut : 

Z  = 15,966-0,520X1 + 0,111 X2+ e1 



 

 

72 

 

Dengan : 

Z  = Kepuasan Kerja 

X1 = Stres 

X2 = Lingkungan 

e1 = error pada model regresi I 

Berdasarkan persamaan regresi di atas, dapa dinterpretasikan sebagai berikut : 

1. Konstanta 

Nilai Konstanta sebesar 15,966 menunjukkan bahwa jika tidak ada 

kenaikan pada variabel stres dan lingkungan maka kepuasan kerja 

karyawan adalah sebesar 15,966. 

2. Stress (X1) 

Stres Kerja (X1) berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja (Z) dengan 

koefisien regresi sebesar -0,520. Adanya hubungan negatif ini berarti 

adanya hubungan yang berkebalikan antara stress kerja (X1) dan 

kepuasan kerja (Z). Nilai koefisien -0,520 dapat diartikan bahwa apabila 

variabel stress kerja meningkat satu satuan maka besarnya kepuasan kerja 

akan meningkat sebesar -0,520 dengan asumsi semua variabel bebas lain 

dalam keadaan konstan. 

3. Lingkungan (X2) 

Lingkungan (X2) berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja (Z) dengan 

koedfisien regresi sebesar 0,111. Adanya hubungan positif ini berarti 

lingkungan dan kepuasan kerja mempunyai hubungan yang searah. Nilai 

koefisien 0,111 dapat diartikan bahwa apabila variabel lingkungan 

meningkat satu satuan maka besarnya kepuasan kerja akan meningkat 

sebesar 0,111 dengan asumsi semua variabel bebas lain dalam keadaan 

konstan. 

 

 

 

 



 

 

73 

 

a. Pengaruh Stres Kerja(X1) dan Lingkungan (X2) terhadap Kepuasan 

Kerja (Z) 

Berdasarkan tabel di atas, nilai koefisien regresi  variabel X1 sebesar -

0,520 dengan nilai signifikan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, hal ini 

berarti bahwa variabel stres kerja (X1) secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap variabel kepuasan kerja (Z), pengaruh tersebut bersifat 

negatif, yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat strees kerja karyawan 

maka kepuasan kerja karyawan akan semakin rendah, begitu sebaliknya. 

Nilai koefisien regresi variabelLingkungan (X2) sebesar 0,111dengan nilai 

signifikan 0,013 yang lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti bahwa 

lingkungan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja, 

pengaruh tersebut bersifat positif, yang berarti semakin tinggi kualitas 

lingkungan kerja maka kepuasan kerja para karyawan juga akan semakin 

tinggi. 

 

b. Uji Pengaruh secara simultan kedua variabel bebas terhadap variabel 

Z (Uji F) 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 455.255 2 227.627 32.060 .000
a
 

Residual 1114.720 157 7.100   

Total 1569.975 159    

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Z 

Berdasarkan tabel hasil analisis regresi di atas, nilai F yang didapat dari 

hasil uji Anova dalam analisis regresi adalah 32,060 dengan nilai 

signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa variabel Stres Kerja dan Lingkungan secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja. 
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c. Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .538
a
 .290 .281 2.665 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besar pengaruh secara 

simultan kedua variabel bebas terhadap variabel Kinerja(Y), berdasarkan 

tabel di atas, nilai koefisien determinasi (R2) model regresi I adalah 0,290, 

hal ini berarti bahwa varians pada variabel Kepuasan Kerja (Z) yang dapat 

dijelaskan oleh Variabel Stress Kerja dan Lingkungan adalah sebesar 29%, 

sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab lain diluar kedua variabel bebas 

tersebut. 

Koefisien determinasi juga dapat digunakan untuk menghitung error pada 

model regresi I (e1), yaitu sebesar 

. 

 

 Analisis Regresi Model II (Hipotesis 3 dan 4) 

Analisis Regresi Model II digunakan untuk mengetahui besar pengaruh 

secara langsung variabel bebas Stres Kerja(X1) dan Lingkungan (X2) 

terhadap variabel Kinerja(Y). 
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Tabel 2 

Regresi Linear Berganda 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients  

B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) 32.033 3.856  8.307 .000 

X1 -.913 .140 -.485 -6.526 .000 

X2 .096 .070 .102 1.377 .170 

a. Dependent Variable: Y 

 

Berdasarkan tabel di atas maka persamaan regresi untuk model regresi II 

adalah sebagai berikut : 

Y = 32,033-0,913X1 + 0,096 X2+ e2 

Dengan : 

Y  = Kinerja 

X1 = Stres 

X2 = Lingkungan 

e2 = error pada model regresi II 

Berdasarkan persamaan regresi di atas, dapa dinterpretasikan sebagai berikut : 

1. Konstanta 

Nilai Konstanta sebesar 32,033 menunjukkan bahwa jika tidak ada 

kenaikan pada variabel stres dan lingkungan maka kinerja karyawan 

adalah sebesar 32,033. 

2. Stress (X1) 

Stres Kerja (X1) berpengaruh negatif terhadap kinerja (Y) sengan 

koefisien regresi sebesar -0,913. Adanya hubungan negatif ini berarti 

adanya hubungan yang berkebalikan antara stress kerja (X1) dan kinerja 

(Y). Nilai koefisien -0,913 dapat diartikan bahwa apabila variabel stress 

kerja meningkat satu satuan maka besarnya kinerja akan meningkat 

sebesar -0,913 dengan asumsi semua variabel bebas lain dalam keadaan 

konstan. 
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3. Lingkungan (X2) 

Lingkungan (X2) berpengaruh positif terhadap kinerja (Y) dengan 

koedfisien regresi sebesar 0,096. Adanya hubungan positif ini berarti 

lingkungan dan kinerja mempunyai hubungan yang searah. Nilai 

koefisien 0,096 dapat diartikan bahwa apabila variabel lingkungan 

meningkat satu satuan maka besarnya kinerja akan meningkat sebesar 

0,096 dengan asumsi semua variabel bebas lain dalam keadaan konstan. 

 

a. Uji Pengaruh Parsal Variabel X1 dan X2 terhadap Y (Uji t) 

Berdasarkan tabel di atas, nilai koefisien regresi  variabel X1 sebesar -

0,913dengan nilai signifikan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, hal ini 

berarti bahwa variabel stres kerja (X1) secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap variabel kinerja (Y), pengaruh tersebut bersifat negatif, 

yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat strees kerja karyawan maka 

kinerja karyawan akan semakin rendah, begitu sebaliknya. Nilai koefisien 

regresi variabelLingkungan(X2) sebesar 0,096dengan nilai signifikan 

0,170 yang lebih besar dari 0,05, hal ini berarti bahwa lingkungan secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja. 

 

b. Uji Pengaruh secara simultan kedua variabel bebas terhadap variabel 

Y (Uji F) 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1111.424 2 555.712 31.684 .000
a
 

Residual 2753.676 157 17.539   

Total 3865.100 159    

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

Berdasarkan tabel hasil analisis regresi di atas, nilai F yang didapat dari 

hasil uji Anova dalam analisis regresi adalah 31,684 dengan nilai 

signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian 
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dapat disimpulkan bahwa variabel Stress Kerja(X1) dan Lingkungan(X2) 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja(Y). 

c. Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .536
a
 .288 .278 4.188 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besar pengaruh secara 

simultan kedua variabel bebas terhadap variabel Y, berdasarkan tabel di 

atas, nilai koefisien determinasi (R2) model regresi I adalah 0,288, hal ini 

berarti bahwa varians pada variabel Kepuasan Kerja (Z) yang dapat 

dijelaskan oleh Variabel Stress Kerja dan Lingkungan adalah sebesar 

28,8%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab lain diluar kedua variabel 

bebas tersebut. 

Koefisien determinasi juga dapat digunakan untuk menghitung error pada 

model regresi II (e2), yaitu sebesar 

. 

 Analisis Regresi Model III (Hipotesis 5) 

Analisis Regresi Model II digunakan untuk mengetahui besar pengaruh 

secara langsung variabel bebas  Kepuasan Kerja(Z)  terhadap variabel 

Kinerja(Y).  
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Tabel 3 

Regresi Linear Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients  

B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) 14.821 1.640  9.037 .000 

Z .731 .110 .466 6.615 .000 

a. Dependent Variable: Y 

 

Berdasarkan tabel di atas maka persamaan regresi untuk model regresi I 

adalah sebagai berikut : 

Y = 14,821 + 0,731 Z + e3 

Dengan : 

Y  = Kinerja 

Z = Kepuasan Kerja 

e3 = error pada model regresi III 

Berdasarkan persamaan regresi di atas, dapa dinterpretasikan sebagai berikut : 

1. Konstanta 

14,821 menunjukkan bahwa jika tidak ada kenaikan pada variabel stres 

dan lingkungan maka kinerja karyawan adalah sebesar 14,821 

2. Kepuasan Kerja (Z) 

Kepuasan Kerja  (Z) berpengaruh positif terhadap kinerja (Y) dengan 

koefisien regresi sebesar 0,731. Adanya hubungan positif ini berarti 

adanya hubungan yang searah antara kepuasan kerja (Z) dan kinerja (Y). 

Nilai koefisien 0,731 dapat diartikan bahwa apabila variabel kepuasan 

kerja meningkat satu satuan maka besarnya kinerja akan meningkat 

sebesar 0,731 dengan asumsi semua variabel bebas lain dalam keadaan 

konstan. 
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a. Uji Pengaruh Parsal Variabel Kepuasan Kerja(Z) terhadap 

Kinerja(Y) 

Berdasarkan tabel di atas, nilai koefisien regresi  variabel X1 sebesar 

0,731dengan nilai signifikan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, hal ini 

berarti bahwa variabel Kepuasan Kerja (Z) secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap variabel kinerja (Y), pengaruh tersebut bersifat positif, 

yang berarti bahwa semakin tinggi kepuasan kerja karyawan maka kinerja 

karyawan juga akan semakin tinggi, begitu sebaliknya.  

b. Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .466
a
 .217 .212 4.377 

a. Predictors: (Constant), Z 

 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besar pengaruh secara 

simultan kedua variabel Kepuasan Kerja terhadap variabel Kinerja, 

berdasarkan tabel di atas, nilai koefisien determinasi (R2) model regresi III 

adalah 0,217, hal ini berarti bahwa varians pada variabel Kinerja  (Y) yang 

dapat dijelaskan oleh Variabel Kepuasan Kerja adalah sebesar 21,7%, 

sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab lain diluar variabel bebas 

tersebut. 

Koefisien determinasi juga dapat digunakan untuk menghitung error pada 

model regresi III (e3), yaitu sebesar 

. 

 

 

4.1.3. Analisis Jalur (Hipotesis 6 dan 7) 

4.1.4.1   Diagram Jalur dan Persamaan Struktural 
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Analisis Jalur merupakan analisis lanjutan dari ketiga model regresi. Berdasarkan 

tabel koefisien persamaan regresi ketiga model regresi, didapatkan tabel sebagai 

berikut : 

 

 

 

Tabel 4.28 Hasil Analisis Regresi Linear Ketiga Model Regresi 

Model 

Regresi 

Variabel 

Bebas 

Variabel 

Terikat 
koefisien error sig 

1 
X1 

Z 
-0,433 

0,84 
0,000 

X2 0,185 0,013 

2 
X1 

Y 
-0,485 

0,85 
0,000 

X2 0,102 0,170 

3 Z Y 0,466 0,89 0,000 

      

Berdasarkan tabel di atas, maka diagram jalur yang terbentuk dari variabel X1, 

X2, Z dan Y adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Diagram Jalur Variabel X1, X2, Z dan Y 

X1 

      X2 

Z      Y 

e1= 0,84 

e2 = 0,85 

-0,485 

-0,433 

0,185 

0,466 

0,102 

e3= 0,89 
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4.1.4.1   Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung 

a. Pengaruh Stress Kerja terhadap Kinerja 

Berdasarkan hasil analisis regresi model I, nilai koefisien regresi variabel 

X1 terhadap variabel Z yang distandarkan adalah – 0,433, pada model III nilai 

koefisien regresi variabel Z terhadap Y yang distandarkan adalah 0,466, sehingga 

besar pengaruh tidak langsung variabel Stress Kerja terhadap kinerja ( dimediasi 

oleh kepuasan kerja ) adalah = -0,433 x 0,466 = 0,202. Berdasarkan hasil analisis 

regresi model II, nilai koefisien regresi X1 terhadap Y adalah -0,466, yang berarti 

besar pengaruh langsung variabel Stress Kerja terhadap Kinerja adalah -0,466. 

Dari uraian di atas, besar pengaruh langsung variabel stress kerja terhadap 

kinerja lebih besar dari besar pengaruh tidak langsung, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa sebenarnya stress kerja berpengaruh langsung terhadap 

kinerja dan dimediasi oleh kepuasan kerja. 

 

b. Pengaruh Lingkungan terhadap Kinerja 

Berdasarkan hasil analisis regresi model I, nilai koefisien regresi variabel 

X2 terhadap variabel Z adalah 0,185, pada model III nilai koefisien regresi 

variabel Z terhadap Y adalah 0,466, sehingga besar pengaruh tidak langsung 

variabel Lingkungan kerja  terhadap kinerja ( dimediasi oleh kepuasan kerja ) 

adalah = 0,185 x 0,466 = 0,086  Berdasarkan hasil analisis regresi model II, nilai 

koefisien regresi X1 terhadap Y adalah 0,102, namun nilai probabilitas yang 

didapat lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Lingkungan secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan  terhadap Kinerja. 

Dari uraian di atas, oleh karena pengaruh langsung lingkungan kerja 

terhadap kinerja tidak signifikan maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya 

lingkungan berpengaruh terhadap kinerja namun tidak secara langsung, yaitu 

harus dimediasi oleh kepuasan kerja. 
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4.4 Pembahasan Hasil  

       Dari hasil pembahasan diatas diketahui bahwa hipotesis 1 yaitu pengaruh 

Stres Kerja terhadap Kepuasan kerja karyawan pada PT Madubaru Yogyakarta 

mempunyai pengaruh langsung terhadap kinerja karyawan dengan koefisien 

path –0.433 (negatif) dan probabilitas tingkat kesalahan (sig.t) sebesar 0,000. 

Karena sig.t< 0,05, maka (H0) diterima pada taraf signifikansi 0,05. Dengan 

demikian apabila Stres Kerja meningkat maka Kepuasan kerja karyawan 

menurun dan sebaliknya menurunnya Stres Kerja akan menyebabkan 

meningkatnya Kepuasan kerja karyawan. Hasil penelitian pada hipotesis 1 ini 

mendukung penelitian Srie Yono, Teguh Djiwanto , dan Managor Hasibuan 

(2004) yang dijelaskan pada hipotesis 6 pengaruh Stres Kerja terhadap 

Kepuasan kerja dengan nilai koefisien path sebesar 0,4603 yang berarti positif 

dengan demikian dapat dijelaskan bahwa variabel Stres Kerja berpengaruh 

langsung terhadap Kepuasan kerja. Penelitian ini juga didukung dengan teori 

Lok (2004) yang menyatakan bahwa Kepuasan kerja yang bersumber dari 

pimpinan dapat mempengaruhi bagaimana seseorang menetapkan tujuan 

pribadi. Kepuasan kerja yang kuat dapat dijadikan pedoman untuk 

melaksanakan tugas serta mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan sehingga prestasi pun meningkat. Kepuasan kerja yang kuat 

di dalam suatu perusahaan akan dapat memberikan serta meStres Kerja 

karyawannya dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaannya.  

Hasil pengujian hipotesis 2 ditemukan bahwa Lingkungan kerja 

berpengaruh langsung terhadap Kepuasan kerja karyawan pada PT Madubaru 
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Yogyakarta dengan nilai koefisien path sebersar 0,185(positif) dan 

probabilitas tingkat kesalahan 0,000 karena sig.t< 0,05, maka (H0) diterima 

pada taraf signifikansi 0,05. Dengan hasil tersebut maka Lingkungan kerja 

yang meningkat akan berdampak pada Kepuasan kerja yang baik, dan 

sebaliknya kurangnya Didiplin Kerja akan menyebabkan menurunnya 

Kepuasan kerja. Hasil penelitian pada hipotesis 2 ini mendukung penelitian 

Srie Yono, Teguh Djiwanto , dan Managor Hasibuan (2004) yang dijelaskan 

pada hipotesis 7 pengaruh Lingkungan kerja terhadap Kepuasan kerja dengan 

nilai koefisien path sebesar 0,7220 yang berarti positif dengan demikian dapat 

dijelaskan bahwa variabel Lingkungan kerja berpengaruh langsung terhadap 

Kepuasan kerja. Hasil penelitian ini juga mendukung teori yang dikemukakan 

oleh Siswanto (2006) yang menyatakan bahwa Lingkungan kerja sebagai 

suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-

peraturan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis serta 

sanggup menjalankannya dan tidak mengelak menerima sanksi-sanksi apabila 

ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Lingkungan 

kerja dibutuhkan untuk menjaga agar prestasi kerja pegawai meningkat. 

Hasil pengujian hipotesis 3 diketahui bahwa Stres Kerja berpengaruh 

langsung terhadap Kinerja karyawan pada PT Madubaru Yogyakarta dengan 

nilai koefisien path sebesar -0,485 (negatif) dengan probabilitas tingkat 

kesalahan (sig.t) sebesar 0,000. Karena sig.t> 0,05, maka (H0) ditolak pada 

taraf signifikansi 0,05, yang berarti ada pengaruh secara tidak langsung yang 

negatif dan signifikan Stres Kerja terhadap Kinerja. Bila Stres Kerja 
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meningkat maka Kinerja karyawan akan menurun dan sebaliknya menurunnya 

Stres Kerja akan menyebabkan meningkatnya Kinerja karyawan. Hasil 

penelitian pada hipotesis 3 ini mendukung penelitian Srie Yono, Teguh 

Djiwanto , dan Managor Hasibuan (2004) yang dijelaskan pada hipotesis 2 

pengaruh Stres Kerja terhadap kinerja pegawai dengan nilai koefisien path 

sebesar 0,2500 yang berarti positif dengan demikian dapat dijelaskan bahwa 

variabel Stres Kerja berpengaruh langsung terhadap kinerja pegawai. 

Penelitian ini tidak sepenuhnya mendukung penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Rizka Afrisalia (2012) Berdasarkan uji-t yang dilakukan dan 

hasil analisis regresi linier dapat diketahui bahwa Stres Kerja kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Hasil pengujian hipotesis 4 diketahui bahwa Lingkungan kerja 

berpengaruh langsung terhadap Kinerja karyawan pada PT Madubaru 

Yogyakarta dengan nilai koefisien path sebesar 0,120 (positif) dan 

probabilitas tingkat kesalahan (sig.t) sebesar 0,086. Karena sig.t> 0,05 maka 

(H0) ditolak pada taraf signifikansi 0,05, yang berarti ada pengaruh secara 

tidak langsung yang positif dan signifikan Lingkungan kerja terhadap Kinerja. 

Bila Lingkungan kerja karyawan meningkat maka Kinerja akan meningkat 

pula dan sebaliknaya menurunnya Lingkungan kerja akan menyebabkan 

menurunnya Kinerja Karyawan. Hasil penelitian pada hipotesis 4 ini 

mendukung penelitian Srie Yono, Teguh Djiwanto , dan Managor Hasibuan 

(2004) yang dijelaskan pada hipotesis 3 pengaruh Lingkungan kerja terhadap 

kinerja pegawai dengan nilai koefisien path sebesar 0,2217 yang berarti positif 
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dengan demikian dapat dijelaskan bahwa variabel Lingkungan kerja 

berpengaruh langsung terhadap kinerja pegawai. Hasil penelitian ini juga 

mendukung teori Siswanto (2006) Lingkungan kerja sebagai suatu sikap 

menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang 

berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis serta sanggup 

menjalankannya dan tidak mengelak menerima sanksi-sanksi apabila ia 

melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Lingkungan kerja 

dibutuhkan untuk menjaga agar prestasi kerja pegawai meningkat. 

Hasil pengujian hipotesis 5 diketahui bahwa Kepuasan kerja berpengaruh 

langsung terhadap Kinerja dengan koefisien path sebesar 0,466 (positif) dan 

probabilitas tingkat kesalahan (sig.t) sebesar 0,000. Karena sig.t< 0,05 maka 

(H0) diterima pada taraf signifikansi 0,05, yang berarti ada pengaruh secara 

langsung yang positif dan signifikan antara Kepuasan kerja terhadap Kinerja. 

Bila Kepuasan kerja meningkat maka Kinerja karyawan akan meningkat pula 

dan sebaliknya menurunnya Kepuasan kerja akan menyebabkan menurunnya 

Kinerja karyawan. Hasil penelitian pada hipotesis 5 ini mendukung penelitian 

Srie Yono, Teguh Djiwanto , dan Managor Hasibuan (2004) yang dijelaskan 

pada hipotesis 4 pengaruh Kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai dengan 

nilai koefisien path sebesar 0,2082 yang berarti positif dengan demikian dapat 

dijelaskan bahwa variabel Kepuasan kerja berpengaruh langsung terhadap 

kinerja pegawai. Penelitian ini juga mendukung teori Gibson (Sutanto:2003), 

pegawai atau karyawan sebagai penggerak operasi organisasi, jika kinerja 

pegawai baik, maka kinerja organisasi juga akan meningkat. Banyak faktor 
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yang mempengaruhi kinerja pegawai salah satunya Kepuasan kerja. Kepuasan 

kerja sebagai persepsi umum yang dimiliki oleh seluruh anggota organisasi, 

sehingga setiap pegawai yang menjadi anggota organisasi akan mempunyai 

nilai, keyakinan dan perilaku sehingga akan berdampak pada tingginya 

kinerja. 

Hasil pengujian hipotesis 6 diketahui bahwa Stres Kerja dan Lingkungan 

kerja berpengaruh langsung terhadap Kinerja dengan Kepuasan kerja sebagai 

variabel mediasi pada karyawan PT Madubaru Yogyakarta. Dengan koefisien 

indirect effect (p1p2) sebesar 0,102 (positif).Ini berarti Kepuasan kerja 

merupakan intervening positif antara Stres Kerja dan Kinerja. Semakin tinggi 

Stres Kerja yang dialami karyawan maka semakin tinggi pula Kepuasan 

kerjanya yang mana hal ini akan meningkatkan Kinerja. Sebaliknya, semakin 

rendah Stres Kerja maka semakin rendah pula Kepuasan kerjanya, yang mana 

hal ini akan menurunkan Kinerja karyawan tersebut. Kemudian didapat pula 

koefisien path (p3 p4) sebesar -0,466(negatif) dan signifikan pada taraf 

signifikansi 0,05 (Sig.t = 0,000 < 0,05), ini berarti Kepuasan kerja merupakan 

intervening positif antara Lingkungan kerja dan kinerja. Yang berarti 

Kepuasan kerja berpengaruh langsung secara positif dan signifikan terhadap 

Kinerja. Semakin tinggi Kepuasan kerja dan Lingkungan kerjamaka semakin 

tinggi pula Kinerja dan sebaliknya, semakin rendah Kepuasan kerja Hasil 

penelitian pada hipotesis 6 ini mendukung penelitian Srie Yono, Teguh 

Djiwanto , dan Managor Hasibuan (2004) yang dijelaskan pada hipotesis 5 
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pengaruh Kepuasan kerja merupakan intervening positif antara Stres Kerja, 

Lingkungan kerja dan kinerja. 


