
PENGARUH FAKTOR-FAKTOR STRES KERJA TERHADAP 
KINERJA KARYAWAN BIDANG KEUANGAN PADA PT.PLN 
(PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR  
 
 
MIRZATRIANA , MERINA  
Pembimbing : Dra. Ec. Hj. Noertjahja Moegni, M.Si. 
STRESS ; ACHIEVEMENT  
KKB  KK-2  B  67 / 09  Mir  p  
Copyright : @ 2008 by Airlangga University Library Surabaya  
 
 
ABSTRAKSI  
 
Penelitian yang dilakukan ini berjudul “Pengaruh Faktor-Faktor Stres Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan Bidang Keuangan Pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur”. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah stres kerja yang bersumber dari faktor organisasi, faktor 

individu, faktor kelompok, dan faktor lingkungan yang bersifat fisik secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan Bidang Keuangan PT. PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Timur, dan untuk mengetahui dari keempat faktor tersebut, 

manakah yang mempunyai pengaruh dominan terhadap kinerja karyawan Bidang Keuangan 

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. Alat statistik yang digunakan untuk menganalisis 

adalah Regresi Linear Berganda. Persamaan Regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 

Y = 6,133 – 0,208X1 – 0,128X2 – 0,219X3 – 0,166X4 + e . Dari persamaan tersebut dapat 

dilihat bahwa angka variabel faktor-faktor penyebab stres kerja adalah negatif, artinya 

terdapat hubungan yang berlawanan antara stres kerja dengan kinerja karyawan Bidang 

Keuangan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. Sehingga dapat dikatakan bahwa stres 

kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan Bidang Keuangan PT. 

PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. Hasil perhitungan dan analisis data menghasilkan nilai 

koefisien korelasi (R multiple) adalah 0,774 atau mendekati 1 dan nilai koefisien determinasi 

sebesar 0,600. Nilai koefisien korelasi (R multiple) sebesar 0,774, mempunyai arti bahwa 

hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat adalah cukup erat dan positif. Dimana 

perubahan terhadap variabel bebas akan diikuti oleh variabel terikat. Nilai koefisien 

determinasi sebesar 0,600 ini mempunyai arti bahwa faktor kepuasan kerja yang terdiri dari 

faktor organisasi (X1), faktor individu (X2), faktor kelompok (X3), dan faktor lingkungan 

yang bersifat fisik (X4) mampu memberikan pengaruh terhadap kinerja karyawan (Y) sebesar 

60,0%. 
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Berdasarkan hasil pembuktian hipotesis yang di uji dengan uji F dan uji t menunjukkan 

bahwa secara bersama-sama dan secara parsial variabel bebas yang terdiri dari faktor 

organisasi (X1), faktor individu (X2), faktor kelompok (X3), dan faktor lingkungan yang 

bersifat fisik (X4) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan (Y), 

sehingga hipotesa penelitian terbukti kebenarannya.  Berdasarkan perhitungan coefficient 

standardized beta tiap variabel bebas, menunjukkan bahwa nilai coefficient standardized beta 

variabel faktor organisasi (X1) adalah sebesar 0,424 dan merupakan nilai terbesar diantara 

nilai coefficient standardized beta variabel bebas lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa 

variabel faktor organisasi (X1) mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kinerja 

karyawan (Y). 
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