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ABSTRAK 

 

 

GEMILANG FIRMAN NUGROHO, NIM. 1421103650, Fakultas 

Ekonomi, Jurusan Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. 

“PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN STRESS KERJA TERHADAP 

KINERJA KERJA KARYAWAN PADA CV. SAHABAT KLATEN” 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk : 1) 

menganalisis dan mengetahui pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan 

pada CV. Sahabat Klaten; 2) menganalisis dan mengetahui pengaruh stres kerja 

terhadap kinerja karyawan pada CV. Sahabat Klaten; 3) menganalisis dan 

mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada CV. 

Sahabat Klaten. 

Teknik pengumpulan data dengan observasi, angket dan wawancara. 

Sampel dalam penelitian ini sejumlah 50 karyawan. Variabel dalam penelitian ini 

yaitu variabel bebas : beban kerja (X1), stres kerja (X2) dan lingkungan kerja (X3) 

serta variabel terikat (Y) : kinerja karyawan. Teknik analisis data menggunakan 

analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS.  

Dari hasil uji t dengan SPSS diperoleh nilai t hitung untuk X1= 1,985,  X2= 

2,969 dan X3= 47,45 dengan tingkat signifikansi untuk X1= 0,003,  X2= 0,005 dan 

X3= 0,000. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi 

tersebut berada di bawah taraf 5%.  Untuk X1, t hitung sebesar 1,985 < t tabel 

sebesar 2,000 sehingga hipotesis ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan beban kerja terhadap kinerja karyawan CV. Sahabat Klaten. Untuk X2, t 

hitung sebesar 2,969 > t tabel sebesar 2,000 sehingga hipotesis dapat diterima 

yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan stres kerja terhadap kinerja 

karyawan CV. Sahabat Klaten. Untuk X3, t hitung sebesar 4,745 > t tabel sebesar 

2,000 sehingga hipotesis dapat diterima yang berarti terdapat pengaruh yang 

signifikan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan CV. Sahabat Klaten. 

Sedangkan dari perhitungan uji F didapatkan F hitung sebesar 19,251 dengan taraf 

signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa signifikan Fhitung  lebih kecil dari 

signifikan 0,05, maka dinyatakan variabel beban kerja, stres kerja dan lingkungan 

kerja secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan CV. Sahabat Klaten.  

 

  

 

Kata kunci : beban kerja, stres kerja, lingkungan kerja, kinerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia merupakan bagian penggerak dari perusahaan 

yang memiliki potensi berkembang dan secara aktif mendorong produktivitas  

dalam memenuhi tujuan perusahaan. Mengelola karyawan tidak hanya sekedar 

memberi diskripsi  pekerjaan  dan  peraturan  yang  harus  dipatuhi  saja, tetapi  

perlu  adanya hubungan  yang  sinergis  antara  perusahaan dengan  karyawan  

untuk  mencapai tujuan perusahaan bersama. 

Suwatno  dan  Priansa  (2013:  16)  menyatakan  bahwa  “Manajemen  

merupakan  ilmu  dan  seni  mengatur proses  pemanfaatan  sumber  daya  

manusia  dan  sumber-sumber  daya  lainnya  secara  efektif  dan  efisien  

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Untuk mencapai hubungan yang  

sinergis tersebut, perusahaan harus dapat memperhatikan pola kinerja 

karyawannya.  

Setiap perusahaan selalu mengharapkan karyawannya mempunyai  

prestasi, karena dengan memiliki karyawan yang berprestasi akan  

memberikan  sumbangan  yang  optimal  bagi  perusahaan. Selain  itu,  dengan  

memiliki karyawan yang berprestasi perusahaan dapat meningkatkan kinerja 

perusahaannya. Apabila individu dalam perusahaan yaitu sumber daya 

manusia berjalan efektif, maka perusahaan juga tetap berjalan efektif.  Dengan  
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kata lain kelangsungan suatu perusahaan ditentukan oleh kinerja 

karyawannya.  

Usaha untuk meningkatkan kinerja karyawan, diantaranya adalah dengan  

memperhatikan beban kerja, baik itu beban kerja fisik maupun beban kerja 

mental. Untuk mencapai kinerja yang maksimal pentingnya perusahaan  

memperhatikan  kondisi  sumber  daya  manusianya  karena  tubuh  manusia 

dirancang  untuk  dapat  melakukan  aktivitas  pekerjaan  sehari-hari  dengan  

ketentuan  massa  otot  yang bobotnya hampir lebih dari separuh berat  tubuh, 

memungkinkan manusia untuk dapat menggerakkan tubuh dan melakukan 

pekerjaan. Pemberian beban kerja yang efektif perusahaan dapat mengetahui 

sejauh mana karyawannya dapat diberikan beban kerja  yang  maksimal  dan  

sejauh  mana  pengaruhnya  terhadap  kinerja perusahaan itu sendiri, karena 

beban kerja sangat penting bagi sebuah perusahaan/instansi.  

Selain faktor beban kerja, stes kerja juga dapat mempengaruhi kinerja 

seorang karyawam. Stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang 

menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi 

emosi, proses berpikir, dan kondisi seorang karyawan (Rivai, 2004 : 108).   

Karyawan yang dapat dikatakan sebagai salah satu unsur penentu sukses 

tidaknya perusahaan dalam hal pencapaian tujuan, sebagai manusia 

merekapun dapat terkena stres yang tentunya dapat berdampak negatif bagi 

karyawan maupun perusahaan. Tetapi stress dapat juga berdampak positif 

apabila pihak manajemen dapat memanage stress tersebut secara baik dan 

benar dengan melakukan manajemen stres, agar stres tetap berada pada posisi 
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yang dapat mempertahankan produktivitas serta kinerja karyawan tetap 

optimal. Stres mempunyai potensi untuk mendorong atau menggunakan 

pelaksanan kerja karyawan. Hal ini tergantung dari seberapa besar tingkat 

stres yang dialami oleh karyawan yang bersangkutan. 

Kinerja sendiri mengacu pada prestasi kerja karyawan diukur 

berdasarkan standard atau kriteria yang telah ditetapkan organisasi. 

Pengelolaan untuk mencapai kinerja karyawan yang sangat tinggi terutama 

untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.  

Semua proses kegiatan dalam bekerja pada akhirnya akan menghasilkan 

kinerja karyawan yang diinginkan sesuai dengan tujuan perusahaan. Suatu 

perusahaan akan membutuhkan hasil kinerja karyawannya untuk mengukur 

seberapa besar keberhasilan perusahaan tersebut. Untuk menciptakan kinerja 

yang tinggi, dibutuhkan adanya peningkatan kerja yang optimal dan mampu 

mendayagunakan potensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh karyawan 

guna menciptakan tujuan perusahaan, sehingga akan memberikan kontribusi 

positif bagi perkembangan perusahaan.  

Selain itu, perusahaan perlu memperhatikan berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi motivasi karyawan, dalam hal ini diperlukan adanya peran 

perusahaan dalam meningkatkan motivasi dan menciptakan lingkungan kerja 

yang kondusif guna mendorong terciptanya sikap dan tindakan yang 

profesional dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan bidang dan 

tanggung jawab masing- masing. Lingkungan  kerja  adalah  sebagai  salah  

faktor  utama  yang  memicu  karyawan  untuk  dapat  bekerja secara  optimal.  
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Lingkungan  kerja  yang  tidak  kondusif  akan  membuat  karyawan  mudah  

jatuh  sakit, mudah stress, sulit berkonsentrasi dan menurunnya produktivitas 

kerja. Bayangkan saja, jika ruangan kerja tidak nyaman, panas, sirkulasi udara 

kurang memadai, ruangan kerja terlalu padat, lingkungan kerja  kurang  

bersih, berisik, tentu  besar  pengaruhnya  pada  kenyamanan  kerja  karyawan. 

CV. Sahabat merupakan perusahaan percetakan yang cukup berkembang 

di Klaten. Dengan semakin banyaknya permintaan percetakan dan date line 

yang semakin sempit maka beban kerja karyawan semakin meningkat. Hal ini 

yang sering menimbulkan masalah. Perusahaan harus lebih memperhatikan 

karyawannya dengan cara memberi motivasi yang lebih dan meminimalisir 

stres kerja. Kalaupun karyawan stres karena tekanan pekerjaan maupun 

masalah pribadi perusahaan berusaha memanage stres tersebut agar menjadi 

pemacu kinerja karyawan menjadi lebih meningkat. 

Berdasarkan hal-hal di atas penulis ingin melakukan penelitian tentang 

motivasi kerja dan stres kerja dalam hubungannya dengan kinerja karyawan 

dengan mengambil judul “PENGARUH BEBAN KERJA, STRES KERJA 

DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

PADA CV. SAHABAT KLATEN” 

 

B.  Alasan Pemilihan Judul 

Alasan pemilihan judul dalam penelitian ini adalah : 
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1. Alasan Objektif 

a.  Salah satu usaha untuk meningkatkan kinerja karyawan, diantaranya 

adalah dengan  memperhatikan  beban kerja, baik itu beban kerja fisik 

maupun beban kerja mental. 

b. Peningkatan kinerja karyawan dapat tercapai apabila karyawan tidak 

merasa tertekan dalam melakukan pekerjaannya. Rasa tertekan 

tersebutlah yang dapat menimbulkan stres kerja. Oleh karenanya 

diharapkan perusahaan dapat meminimalisir stres kerja karyawannya 

atau membuat stres tersebut menjadi menguntungkan bagi perusahaan. 

c. Peningkatan kinerja karyawan dapat tercapai apabila kebutuhan 

karyawan dapat dipenuhi oleh perusahaan. Salah satu kebutuhan 

tersebut adalah kebutuhan akan lingkungan kerja yang baik. 

Lingkungan kerja yang baik dapat mendukung pelaksanaan kerja 

sehingga karyawan memiliki semangat bekerja dan meningkatkan 

kinerja karyawan. 

2. Alasan Subjektif 

Tertarik untuk meneliti mengenai beban kerja, stress kerja dan lingkungan 

kerja yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. 

 

C.  Penegasan Judul 

Berdasarkan judul yang penulis sampaikan dalam penulisan ini, maka 

perlu penulis tegaskan istilah-istilah yang ada dalam penelitian : 
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1. Beban Kerja 

Beban kerja adalah suatu kondisi dari pekerjaan dengan uraian tugasnya 

harus diselesaikan pada batas waktu tertentu (Tarwaka, 2011:106). 

2. Stres Kerja 

Stres kerja adalah suatu kondisi di  mana  terdapat  satu  atau  beberapa  

faktor  di  tempat  kerja  yang  berinteraksi  dengan  pekerja  sehingga 

mengganggu  kondisi  fisiologis  dan  perilaku (Suwatno dan Priansa, 

2013: 255). 

3. Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja  

dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas  

yang dibebankan (Nitisasmito, 2002:183). 

4. Kinerja  

Kinerja adalah hasil seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu 

di dalam melaksanakan tugas, seperti standar hasil kerja, target atau 

sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah 

disepakati bersama (Rivai & Basri, 2004: 14). 

 

D.  Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas dalah sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan 

penelitian, variabel bebas ini merupakan variabel yang berdiri sendiri atau 

tidak dipengaruhi variabel lain. Sebagai variabel bebas dalam penelitian 
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ini adalah beban kerja (X1), stres kerja (X2) dan lingkungan kerja (X3). 

Indikator variabel bebas dalalam penelitian ini adalah : 

a. Beban Kerja (X1), indikatornya : target yang harus dicapai, kondisi 

pekerjaan, standar pekerjaan. 

b. Stres Kerja (X2), indikatornya : konflik peran, beban kerja, struktur 

organisasi, kepemimpinan. 

c. Lingkungan Kerja (X3), indikatornya : suasan kerja, hubungan dengan 

rekan kerja, fasilitas, keamanan. 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain 

(variabel bebas). Adapun yang menjadi variabel terikat adalah kinerja 

karyawan (Y), indikatornya : kuantitas, kualitas, keandalan, kreativitas, 

kerja sama, kehadiran. 

 

E. Pembatasan Masalah 

Dalam sebuah penelitian perlu adanya pembatasan masalah agar 

permasalahan yang akan diteliti tidak melebar. Menyangkut kinerja karyawan 

terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya. Dalam hal ini penulis akan 

membatasi masalah yang diteliti meliputi pengaruh dari beban kerja, stres 

kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada CV. Sahabat 

Klaten. Faktor yang lain tidak diteliti. 

1. Beban kerja dibatasi pada target yang harus dicapai, kondisi pekerjaan, 

penggunaan waktu kerja dan standar pekerjaan. 

2. Stres kerja dibatasi pada konflik peran dan pengembangan karir. 
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3. Lingkungan kerja dibatasi pada suasana kerja, hubungan dengan rekan 

kerja dan kondisi ruang tempat kerja. 

 

F.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

adalah: 

1. Bagaimana pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan pada CV. 

Sahabat Klaten? 

2. Bagaimana pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan pada CV. 

Sahabat Klaten? 

3. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada 

CV. Sahabat Klaten? 

 

G.  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh beban kerja terhadap 

kinerja karyawan pada CV. Sahabat Klaten. 

2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh stres kerja terhadap kinerja 

karyawan pada CV. Sahabat Klaten. 

3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap 

kinerja karyawan pada CV. Sahabat Klaten. 

 

H.  Manfaat Penelitian 

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  sebagai 

berikut: 
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1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

perusahaan dalam menyikapi masalah sumber daya manusia yang 

menyangkut tentang beban kerja, stres kerja, lingkungan kerja dan kinerja. 

2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai 

manajemen sumber daya manusia secara riil khususnya yang menyangkut 

beban kerja, stres kerja, lingkungan kerja dan kinerja karyawan. 

3. Bagi Pihak Lain 

Hasil  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  tambahan  rujukan  bagi 

penelitian selanjutnya serta sebagai pertimbangan bagi perusahaan  yang 

menghadapi masalah serupa. 

 

I. Kerangka Pikir 

Variabel Independen 

        

 

 

Variabel dependen            

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran 

Beban Kerja 

 (X1) 

Stres Kerja 

(X2) 
Kinerja Karyawan 

(Y) 

Lingkungan Kerja 

(X3) 
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J.  Hipotesis 

Hipotesis identik pengertiannya dengan dugaan awal yang bersifat 

sementara yang harus dibuktikan kebenarannya. Dalam penelitian ini, penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

1. Diduga ada pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan pada CV. 

Sahabat Klaten. 

2. Diduga ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan pada CV. 

Sahabat Klaten. 

3.  Diduga ada pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada 

CV. Sahabat Klaten. 

 

K. Sistematika Penulisan 

Bab I  Pendahuluan berisi latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, 

penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka berisi manajemen sumber daya manusia, beban 

kerja, tinjauan tentang stres kerja, lingkungan kerja, tinjauan tentang 

kinerja serta penelitian terdahulu.  

Bab III Metode Penelitian berisi tentang metode-metode yang dilakukan 

dalam penelitian serta gambaran umum perusahaan. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan berisi tentang analisis data dan pembahasan 

yang berisi tentang penyajian data dan analisis data penelitian. 

Bab V Simpulan dan Saran berisi kesimpulan dari keseluruhan bab skripsi 

yang ada beserta saran-sarannya. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Penelitian ini dilaksanakan untuk menguji pengaruh variabel beban 

kerja, stres kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan CV. Sahabat 

Klaten. Dari hasil dan analisis data serta pembahasan pada bab sebelumnya 

dapat disimpulkan sebagai berikut ini : 

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan 

regresi linier berganda yaitu Y = 7,688 + 0,19 X1 + 0,114 X2 + 0,459 X3. 

Setiap variabel bernilai positif yang berarti bahwa beban kerja, stres kerja 

dan lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan CV. 

Sahabat Klaten. 

2. Dari hasil uji t dengan SPSS diperoleh nilai t hitung untuk X1= 1,985,  

X2= 2,969 dan X3= 47,45 dengan tingkat signifikansi untuk X1= 0,003,  

X2= 0,005 dan X3= 0,000. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, 

nilai signifikansi tersebut berada di bawah taraf 5%.  Untuk X1, t hitung 

sebesar 1,985 < t tabel sebesar 2,000 sehingga hipotesis ditolak yang 

berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan beban kerja terhadap 

kinerja karyawan CV. Sahabat Klaten. Untuk X2, t hitung sebesar 2,969 > 

t tabel sebesar 2,000 sehingga hipotesis dapat diterima yang berarti 

terdapat pengaruh yang signifikan stres kerja terhadap kinerja karyawan 

CV. Sahabat Klaten. Untuk X3, t hitung sebesar 4,745 > t tabel sebesar 
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2,000 sehingga hipotesis dapat diterima yang berarti terdapat pengaruh 

yang signifikan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan CV. Sahabat 

Klaten.  

3. Dari perhitungan uji F didapatkan F hitung sebesar 19,251 dengan taraf 

signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa signifikan Fhitung  lebih 

kecil dari signifikan 0,05, maka dinyatakan variabel beban kerja, stres 

kerja dan lingkungan kerja secara bersama-sama (simultan) berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan CV. Sahabat Klaten. 

4. Dari hasil perhitungan koefisien determinasi menunjukkan bahwa 

koefisien determinasi (adjusted R
2
) yang diperoleh sebesar 0,528. Hal ini 

berarti 52,8% kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh variabel beban kerja, 

stres kerja dan lingkungan kerja. Sedangkan sisanya yaitu 47,2% kinerja 

karyawan CV. Sahabat Klaten dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil perhitungan dimuka, saran yang dapat diberikan 

peneliti pada pihak perusahaan sehubungan dengan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Hasil dari  penelitian  ini diharapkan  dapat  menjadi  bahan  pertimbangan  

dan  masukan  bagi  CV. Sahabat Klaten  yang  berkaitan  dengan  stres  

kerja  karyawan,  sehingga  perusahaan  dapat  menemukan  cara  yang  

tepat sehingga stres kerja yang dirasakan oleh karyawannya dapat 
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dijadikan motivasi/pendorong yang positif dalam meningkatkan 

kinerjanya.  

2. Perusahaan agar mengevaluasi kembali beban kerja yang diberikan  

kepada  karyawannya  agar  mereka  tidak  merasa  terbebani.  Meskipun 

dari hasil penelitian tidak terbukti bahwa beban kerja berpengaruh 

terhadap kinerja karyawannya, namun jika karyawan terlalu dibebani juga 

tidak baik bagi kinerje mereka. 

3. Perusahaan lebih memperhatikan suasana kerja di ruang kerja 

karyawannya agar mereka lebih nyaman dalam berkerja. 
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