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MOTTO 

 

Ketulusan – Kasih Sayang – Kebenaran 

“Maka nikmat Tuhan-mu yang manakah yang kamu dustakan?” 

(Q.S. Ar- Rahman:13) 

 

“Jika mimpi Anda masih hidup, maka suatu hari akan menjadi kenyataan.” 

(Seohyun – SNSD) 

 

“You are what you think. You are what you believe. So, think and believe positive 

thoughts.” 

“Be your best self, trust yourself, and love yourself.” 

(Penulis) 
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ABSTRAK 

 

 NOVALITA SODRIA MULYADI NIM 1521103685, Fakultas Ekonomi 

Program Studi Manajemen Universitas Widya Dharma Klaten,  Skripsi. 

“PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN STRES KERJA TERHADAP 

KINERJA KARYAWAN DI PT. DELTA NEVA ANGKASA 

YOGYAKARTA”. 

 Tujuan Penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh lingkungan kerja dan 

stres kerja terhadap kinerja karyawan di PT. Delta Neva Angkasa Yogyakarta baik 

secara parsial maupun simultan. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

kuantitatif. Untuk pengumpulan data dengan observasi, angket, dan penelitian 

kepustakaan. Objek dalam penelitian ini karyawan PT. Delta Neva Angkasa 

Yogyakarta, sebanyak 30 responden. Perhitungan statistik dilakukan dengan 

menggunakan bantuan program komputer SPSS 20. 

 Dari hasil penelitian, dapat diketahui variabel lingkungan kerja dan stres 

kerja secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Secara parsial variabel lingkungan kerja (X1) berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan (Y), dengan tingkat signifikansi 0,015 < 0,05. Variabel 

stres kerja (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja (Y), 

dilihat dari tingkat signifikansi 0,011 < 0,05. Secara simultan lingkungan kerja 

dan stres kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan (Y), dengan 

tingkat signifikansi F sebesar 0,002 < 0,05 dan mampu memberikan kontribusi 

terhadap variabel kinerja sebesar 0,327 atau sebesar 32,7%, sedangkan sisanya 

yaitu 67,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti. 

  

Kata kunci : Lingkungan Kerja, Stres Kerja, dan Kinerja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Masalah sumber daya manusia saat ini masih menjadi perhatian 

bagi organisasi untuk dapat bertahan di era milenial saat ini yang diiringi 

dengan tingkat persaingan yang semakin ketat. Suatu organisasi dituntut 

untuk dapat menangani manajemen sumber daya manusia dengan baik dan 

benar dalam upaya pencapaian peningkatan kinerja karyawan agar hasil 

yang diharapkan oleh perusahaan dapat terealisasikan sesuai harapan yang 

ingin dicapai. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari 

manajemen keorganisasian yang memfokuskan diri pada unsur sumber 

daya manusia. Tugas manajemen sumber daya manusia adalah mengelola 

unsur manusia secara baik agar diperoleh tenaga kerja yang puas akan 

pekerjaannya. Suatu organisasi akan mengalami kendala dalam beroperasi 

jika tanpa peran aktif karyawan meskipun perusahaan memiliki peralatan 

yang lengkap dan canggih dalam proses pekerjaan, karena pada dasarnya 

peralatan-peralatan canggih yang dimiliki oleh perusahaan masih harus 

dikontrol dan diawasi oleh manusia. Oleh karena itu hendaknya organisasi 

memberikan arahan yang positif demi tercapainya tujuan organisasi. 

  Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu 

organisasi adalah kinerja karyawannya. Kinerja dalam sehari-hari dapat
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diistilahkan dengan prestasi kerja. Kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya (Mangkunegara, 2017:67). Prestasi kerja tidak serta merta 

dapat dicapai oleh seseorang dengan mudah. Perlu adanya syarat-syarat 

untuk menjadikan seseorang agar mempunyai prestasi yang baik, yaitu 

dengan adanya kemauan yang keras, berusaha dengan sungguh-sungguh, 

dan memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan. 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. 

  Usaha untuk meningkatkan kinerja karyawan, diantaranya adalah 

dengan memperhatikan lingkungan kerja. Untuk pencapain kinerja 

karyawan yang baik perusahaan harus dapat mengkondisikan lingkungan 

kerja yang cocok dan nyaman bagi para karyawan serta terjalinnya 

hubungan yang baik antar sesama rekan kerja, bawahan dan atasan. 

Adanya lingkungan kerja dengan fasilitas yang lengkap, keadaan yang 

kondusif, dan hubungan kerja yang baik memungkinkan karyawan dapat 

bekerja dengan baik serta dapat melaksanakan dan menyelesaikan tugas 

dan tanggung jawabnya sebagai pengendali seluruh kegiatan yang ada 

dalam suatu perusahaan. 
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  Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada disekitar 

para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam mejalankan tugas-

tugas yang dibebankan, misalnya kebersihan, musik dan lain-lain 

(Nitisemito, 1991:183). Lingkungan kerja fisik dalam suatu perusahaan 

merupakan suatu kondisi pekerjaan yang memberikan suasana dan situasi 

kerja karyawan yang nyaman dalam pencapaian tujuan yang diinginkan 

oleh suatu perusahaan. Kondisi kerja yang buruk berpotensi menjadi 

penyebab karyawan mudah jatuh sakit, mudah stres, sulit berkonsentrasi 

dan menurunnya produktivitas kerja. Dalam mencapai kenyamanan tempat 

kerja dapat dilakukan dengan cara memelihara prasarana fisik seperti 

kebersihan yang selalu terjaga, penerangan cahaya yang cukup, ventilasi 

udara, suara musik dan tata ruang kantor yang nyaman. Karena lingkungan 

kerja bukan hanya sekedar berpengaruh terhadap semangat dan kegairahan 

kerja dalam pelaksanaan tugas, tetapi seringkali pengaruhnya cukup besar 

(Nitisemito, 1991:183). 

  Selain lingkungan kerja, faktor lain yang mempengaruhi kinerja 

karyawan adalah stres kerja. Stres merupakan suatu kondisi keadaan 

seseorang mengalami ketegangan karena adanya kondisi yang 

mempengaruhinya, kondisi tersebut dapat diperoleh dari dalam diri 

seseorang maupun lingkungan diluar diri seseorang. Stres dapat 

menimbulkan dampak yang negatif terhadap keadaan psikologis dan 

biologis bagi karyawan. Stres adalah suatu kondisi keteganggan yang 

menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis, yang 
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mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang karyawan 

(Rivai, 2004:516). Di sisi lain stres kerja dapat dipengaruhi oleh masalah 

dalam perusahaan. Seseorang dapat dikategorikan mengalami stres kerja 

jika stres yang dialami melibatkan pihak organisasi atau perusahaan 

tempat orang itu bekerja. 

  Tirto.id - Suara berisik yang tidak sampai memekakkan telinga bisa 

menyebabkan berkurangnya motivasi kerja para karyawan. Gangguan 

suara yang ada di kantor tidak hanya menimbulkan masalah dalam diri 

seseorang saja, tetapi juga dapat memicu konflik antar kolega. Suara keras 

seseorang ketika menelepon di kantor, teriakan makian, sampai suara 

musik yang keras adalah beberapa contoh suara yang dirasa sangat 

mengganggu bagi sebagian karyawan. Selain suara yang dihasilkan 

manusia, karyawan juga bisa terganggu oleh suara bising yang ditimbulkan 

mesin. Tidak hanya buruk bagi kesehatan fisik, suara semacam ini juga 

berimbas negatif terhadap kondisi mental para pekerja. Dalam jangka 

panjang, penurunan performa kerja serta kondisi kesehatan fisik karyawan 

akan mendatangkan hasil kerja tidak optimal sehingga berefek buruk bagi 

perusahaan (Kirnandita, 2018). 

  Penelitian ini mengambil obyek penelitian di PT. Delta Neva 

Angkasa Yogyakarta yang merupakan perusahaan start-up yang bergerak 

di bidang jasa layanan website hosting dan domain. Kegiatan yang 

dilakukan PT. Delta Neva Angkasa Yogyakarta adalah menjual domain, 

web hosting dan layanan web yang berfokus pada kualitas tanpa 

https://tirto.id/
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mengesampingkan efisiensi biaya. PT. Delta Neva Angkasa Yogyakarta 

sangat membutuhkan kinerja karyawan yang tinggi untuk meningkatkan 

produktivitas perusahaan. Oleh karena itu salah satunya adalah dengan 

meminimalisir stres kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang baik 

serta kondusif. Untuk itulah, maka langkah-langkah yang dilakukan untuk 

mengurangi stres kerja sangat diperlukan, dengan melihat lingkungan kerja 

perusahaan. 

  Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, maka 

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “PENGARUH 

LINGKUNGAN KERJA DAN STRES KERJA TERHADAP 

KINERJA KARYAWAN DI PT. DELTA NEVA ANGKASA 

YOGYAKARTA”. Dengan variabel dependen adalah Kinerja Karyawan, 

sedangkan variabel independen adalah Lingkungan Kerja dan Stres Kerja. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

  Pemilihan judul yang dilakukan penulis seperti yang tercantum 

dalam proposal skripsi ini didasari oleh alasan: 

1. Alasan Obyektif 

Penulis ingin mengetahui kinerja karyawan di PT. Delta Neva 

Angkasa Yogyakarta karena merupakan variabel penting dan strategis 

dalam mendukung kegiatan perusahaan. 
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2. Alasan Subyektif 

Penulis ingin memberikan informasi kepada publik mengenai kinerja 

karyawan, jika di dalamnya terdapat lingkungan kerja dan stres kerja. 

 

C. Penegasan Judul 

  Dalam rangka menghindari perbedaan persepsi atau penafsiran 

terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka 

berikut ini disampaikan penegasan terhadap variabel-variabel yang 

terdapat dalam penelitian ini. 

1. Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada disekitar para 

pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam mejalankan tugas-

tugas yang dibebankan, misalnya kebersihan, musik dan lain-lain 

(Nitisemito, 1991:183). 

2. Stres Kerja 

Stres adalah suatu bentuk tanggapan seseorang, baik fisik maupun 

mental terhadap suatu perubahan di lingkungannya yang dirasakan 

menganggu dan mengakibatkan dirinya terancam (Anorga, 2009:108). 

3. Kinerja Karyawan 

Kinerja (performance) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai 
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dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 

2017:67). 

 

D. Pembatasan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas serta 

untuk menghindari perluasan permasalahan yang diteliti, maka dengan 

keterbatasan yang ada peneliti membatasi pokok-pokok permasalahan dan 

objek dalam penelitian ini. Peneliti hanya menguji pengaruh lingkungan 

kerja dan stres kerja terhadap kinerja pada karyawan di PT. Delta Neva 

Angkasa. 

 

E. Perumusan Permasalahan 

  Berdasarkan uraian diatas, pertanyaan penelitian yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di 

PT. Delta Neva Angkasa Yogyakarta? 

2. Apakah stres kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT. 

Delta Neva Angkasa Yogyakarta? 

3. Apakah lingkungan kerja dan stres kerja sama-sama berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan di PT. Delta Neva Angkasa Yogyakarta? 
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F. Tujuan Penelitian 

  Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 

di PT. Delta Neva Angkasa Yogyakarta. 

2. Untuk menguji pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan di PT. 

Delta Neva Angkasa Yogyakarta. 

3. Untuk menguji pengaruh lingkungan kerja dan stres kerja terhadap 

kinerja karyawan di PT. Delta Neva Angkasa Yogyakarta. 

 

G. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis untuk 

lebih mengetahui seberapa berpengaruhnya lingkungan kerja dan 

stres kerja terhadap kinerja karyawan. 

b. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan masukan bagi manajemen dalam menentukan 

kebijakan yang berhubungan dengan lingkungan kerja dan stres 

kerja dengan tepat untuk karyawannya. 
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c. Bagi Pembaca 

Memberikan bahan kajian mengenai pengaruh lingungan kerja 

dan stres kerja terhadap kinerja karyawan dalam organisasi. 

2. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber 

informasi ataupun referensi bagi peneliti yang akan melakukan 

pengembangan penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan suatu organisasi atau 

perusahaan dalam mengambil kebijakan mengenai lingkungan kerja, 

stres kerja, dan kinerja karyawan di suatu organisasi. 

 

H. Sistematika Penulisan 

 Untuk membantu memahami isi dan uraian dari aktivitas penelitian 

sesuai dengan judul yang penulis maksud, perlu kiranya penulis menyusun 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang uraian mengenai latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan permasalahan, perumusan 

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang dijadikan sebagai landasan dalam 

penelitian seperti: manajemen, sumber daya manusia, manajemen sumber 

daya manusia, lingkungan kerja, stres kerja, kinerja karyawan, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikrian, dan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi variabel penelitian, sumber dan jenis data, populasi dan 

sample, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, teknik 

pengelolaan data, uji validitas dan reliabilitas, teknik analisis data, dan 

gambaran umum objek penelitian. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam hal ini penulis menyajikan hasil penelitian yang dilengkapi dengan 

tabel. Bagian pembahasan memaparkan hasil pengolahan data, 

menginterpresentasikan penemuan secara logis. 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini dipaparkan dari hasil pembahasan yang dilakukan pada bab-

bab diatas, kemudian memberikan saran yang diharapkan dimanfaatkan 

oleh perusahaan yang diteliti. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh 

lingkungan kerja dan stres kerja terhadap kineja karyawan di PT. Delta 

Neva Angkasa Yogyakarta dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan 

persamaan regresi linier berganda yaitu  Y = 13,994 + 0,380X1 + 

0,329X2 menunjukkan bahwa konstanta 13,994, berarti tanpa ada 

variabel lingkungan kerja (X1) dan variabel stres kerja (X2), variabel 

kinerja (Y) mempunyai nilai sebesar 13,994 satuan kinerja. 

2. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda maka diperoleh hasil 

bahwa variabel lingkungan kerja (X1) berpengaruh yang signifikan 

secara parsial terhadap variabel kinerja (Y). Dengan hasil uji parsial 

thitung > ttabel (2,594 > 2,048) dengan taraf signifikasi 0,015. 

3. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda maka diperoleh hasil 

bahwa variabel stres kerja (X2) berpengaruh yang signifikan secara 

parsial terhadap variabel kinerja (Y). Dengan hasil uji parsial thitung > 

ttabel (2,725 > 2,048) dengan taraf signifikasi 0,011. 

4. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda maka diperoleh hasil 

bahwa semua variabel lingkungan kerja (X1) dan variabel stres kerja 
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(X2) berpengaruh yang signifikan secara simultan terhadap variabel 

kinerja (Y). Dengan hasil uji parsial fhitung > ftabel (8.042 > 3,354) 

dengan taraf signifikasi 0,002. 

5. Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi pengaruh antara 

lingkungan kerja dan stres kerja terhadap kinerja karyawan, maka 

diperoleh hasil nilai Adjusted R Square sebesar 0,327 yang berarti 

bahwa variabel lingkungan kerja (X1) dan variabel stres kerja (X2) 

secara simultan mempunyai berpengaruh terhadap variabel kinerja (Y) 

sebesar 32,7%. Sedangkan sisanya 67,3% dipengaruhi oleh variabel 

lain yang belum diteliti. 

 

B. Saran 

  Berdasarkan uraian dan kesimpulan diatas, maka peneliti memberi 

masukan sebagai bahan pertimbangan perusahaan di dalam mengambil 

kebijakan dimasa yang akan datang dalam upaya meningkatkan kinerja 

karyawan berdasarkan penelitian yang dilakukan, yaitu: 

1. Lingkungan kerja di perusahaan tergolong nyaman untuk bekerja. 

Untuk lebih meningkatkan kenyamanan lingkungan kerja, perusahaan 

sebaiknya melakukan upaya-upaya sebagai berikut: 

a. Meningkatkan penerangan (sinar matahari dan listrik) yang ada di 

ruang kerja. 

b. Memperhatiakan keamanan karyawan melalui petugas keamanan. 

c. Meningkatkan kerjasama antara karyawan dalam bekerja. 
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2. Stres kerja yang dialami karyawan akan berpengaruh pada kinerjanya. 

Perusahaan sebaiknya memperhatikan stres kerja karyawan yang 

terlihat dari keadaan fisik dan perilaku. Untuk itu, perusahaan 

sebaiknya melakukan upaya-upaya sebagai berikut: 

a. Memberikan arahan yang positif dan baik kepada karyawan yang 

berbuat kesalahan agar dapat bekerja dengan benar. 

b. Memberikan perlakuan yang adil dari atasan kepada semua 

karyawan. 

c. Meningkatkan komunikasi yang baik antar kayawan dan 

pimpinan agar tidak ada yang melewatkan informasi penting. 

3. Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawannya agar 

lebih baik lagi, dengan memelihara lingkungan kerja dan 

memperhatikan stres kerja karyawan. Untuk itu, perusahaan sebaiknya 

melakukan upaya-upaya sebagai berikut: 

a. Meningkatkan tanggung jawab dan kedisiplinan karyawan. 

b. Meningkatkan ketelitian karyawan dalam melaksanakan tugas-

tugasnya. 

c. Mengurangi stres yang dialami karyawannya akibat beban kerja 

yang berlebihan. 
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