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ABSTRAK

Dalam era kompetisi yang semakin ketat saat ini, setiap organisasi dituntut
untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat memenangkan persaingan. Hal ini
dapat dilakukan dengan cara mengurangi pengeluaran, melakukan inovasi dan
meningkatkan kualitas dan produktivitas. Seseorang dengan menerima tuntutan
tugas yang tinggi, yang diberikan oleh pimpinannya akan dapat menimbulkan
kemauan yang keras untuk mengerjakan tugas atau kegiatan yang menjadi
kewajiban dan bahkan tidak segan-segan melaksanakan tugas di luar perannya.
Hal tersebut bisa menimbulkan stress kerja.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pengaruh kekutan posisi
(position power) dan kekuatan pribadi (personal power) terhadap stress kerja pada
karyawan CV. Delta Minajaya.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kekuatan posisi (X1)
Kekuatan pribadi (X2), Stres kerja (Y). Populasi penelitian adalah karyawan
bagian operasional produksi di CV. Delta Minajaya Surabaya yang berjumlah 40
orang. Teknik penarikan sampel menggunakan adalah sampling jenuh. Teknik
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat
diambil kesimpulan sebagai bahwa : Hipotesis yang menyatakan kekuatan posisi
dan kekuatan pribadi berpengaruh signifikan terhadap stres kerja baik secara
parsial dan simultan, telah terbukti kebenarannya.
Kata kunci:Kekuatan posisi, Kekuatan Pribadi, Stress Kerja.
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ABSTRACT

Era of increasingly tight competition today, every organization has to
improve the performance to win the competition. This can conducted by reducing
spending, innovate and improve quality and productivity. A person who receives
high job demands, which is given by its leaders will be able to generate a strong
will to work on tasks or activities that become a liability and did not even hesitate
to carry out the task outside of his role. This can lead to job stress.

This study aimed to find out the effect of opposition forces and personal
strength to the stress of work in CV employees. Delta Minajaya.

The variables in this research is Strength positions (X1) personal power
(X2), Job stress (Y). The study population were employees of the production
operation at CV. Delta Minajaya Surabaya which totaled 40 people, using a
sampling technique is saturated sampling. The analysis technique used is the
Multiple Linear Regression.

Based on the results of tests conducted by the researchers, it can be
concluded that: The hypothesis that express the power of position and personal
power significant effect on job stress both partially and simultaneously, it has
been proven true.

Key words: The power of position, the Power of Personal, Work Stress
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1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam era kompetisi yang semakin ketat saat ini, setiap organisasi dituntut

untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat memenangkan persaingan. Hal ini

dapat dilakukan dengan cara mengurangi pengeluaran, melakukan inovasi dan

meningkatkan kualitas dan produktivitas. Keberhasilan perusahaan tidak

sepenuhnya bergantung pada manajer dan manajemen perusahaan, tetapi juga

pada tingkat keterlibatan karyawan terhadap aktivitas dan pencapaian tujuan

perusahaan. Sumber daya manusia yang potensial dan berkualitas merupakan

modal dasar organisasi yang akan mampu mengantarkan organisasi dalam

mencapai tujuannya dengan sukses.

Perusahaan atau organisasi yang para karyawannya bekerja di bawah

tekanan tujuannya antara lain untuk meningkatkan kinerja mereka, mengantisipasi

perubahan dan mengembangkan struktur baru. Kepemimpinan yang efektif sangat

penting untuk memastikan perubahan yang mengarah pada peningkatan efisiensi

dan profitabilitas (Pittaway et al., 1998).

Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai proses pengaruh sosial. Dalam

proses ini melibatkan kelompok atau tujuan organisasi, mendorong perilaku untuk

mencapai tujuan, dan pemeliharaan dan budaya yang mempengaruhi kelompok

(Yukl, 1994). Keefektifan penggunaan perilaku pemimpin akan meningkatkan

efektivitas, baik pemimpin dan karyawan.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh kepemimpinan terhadap .... Yulinda Rachmawati



2

Keberadaan seorang pemimpin dalam organisasi sangat dibutuhkan untuk

membawa organisasi kepada tujuan yang telah ditetapkan. Berbagai gaya

kepemimpinan akan mewarnai perilaku seorang pemimpin dalam menjalankan

tugasnya. Bagaimanapun gaya kepemimpinan seseorang tentunya akan diarahkan

untuk kepentingan bersama yaitu kepentingan anggota dan organisasi.

Kepemimpinan seseorang dapat mencerminkan karakter pribadinya, disamping itu

bisa berpengaruh pada kekuatan posisi kepemimpinannya. Kepemimpinan adalah

kemampuan untuk mempengaruhi seseorang atau orang lain untuk tercapainya

suatu tujuan tertentu. Singkatnya, masalah utama bagi para pemimpin di

organisasi maupun perusahaan, melibatkan orang lain untuk melakukan apa yang

diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.

Seorang pemimpin dianggap mempunyai posisi yang kuat pada kedudukan

jabatannya dinilai berdasarkan sumber kekuatan pemimpin untuk mendapatkan

posisi tersebut antara lain (1) berdasarkan prosedur yang yang telah ditetapkan

oleh perusahaan (2) pengalaman dalam bekerja (3) tingkat pengetahuan yang ia

miliki serta (4) kepribadian pemimpin tersebut kuat.

Kepemimpinan yang dimaksud dalam penelitian ini, ditinjau dari dua

aspek (1) kekuatan posisi (position power), posisi seorang pemimpin dalam

sebuah perusahaan yang ditentukan oleh pengalaman dan kemampuan dalam

pekerjaannya, yang meliputi (a) kekuasaan yang sah (legitimate power), kekuatan

yang bersumber dari aturan-aturan atau prosedur yang sah sesuai dengan

ketetapan perusahaan, (b) kekuasan berdasarkan hadiah (Reward power), yaitu

kekutan yang bersumber dari pemberian kepada karyawan atas prestasi yang
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dicapai seperti promosi (c) kekuasaan paksaan (Coervice power), yaitu kekuatan

seorang pemimpin yang bersumber dari paksaan, tekanan. (2) Kekuatan Pribadi

(Personal Power), kekuatan yang bersumber dari karakteristik atau pribadi orang

tersebut dan sebagian diberikan oleh bawahan, (a) Personal Power mempunyai

dua aspek yaitu berdasarkan keahlian (expert power), (b) Referensi (Referent

power) berdasarkan reputasi, kharisma, kesukaan orang tersebut (Perancis dan

Raven, 1959; Ward, 2001; Yagil, 2002) dalam Chafra dan Erkutlu (2002:286).

Kekuatan posisi, merupakan posisi seorang pemimpin dalam sebuah

perusahaan yang ditentukan oleh pengalaman dan kemampuan dalam pekerjaanya

(Chafra dan Erkutlu, 2002). Kekuatan posisi pada seorang pemimpin mempunyai

hubungan yang erat dengan fungsi manajemen lainnya, terutama dengan fungsi

perencanaan. Kekuatan posisi seorang pimpinan sangat berhubungan erat dengan

kerja karyawan karena apabila pimpinan dapat menjalankan posisinya dengan

baik, maka dapat memenuhi dan menerima keluhan para karyawan sehingga para

karyawan tidak mendapat tekanan yang tinggi, sehingga mengakibatkan stres

kerja yang tinggi pula. Kekuatan posisi juga dopengaruhi oleh Kekuatan pribadi.

Kekuatan pribadi (Personal Power) didasarkan pada karakteristik individu

seseorang dan sebagian diberikan oleh bawahan. Artinya kepribadian (Personal

Power) dapat diartikan sebagai keseluruhan cara yang digunakan oleh seseorang

untuk bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Ditambahkan bahwa ada tiga

faktor yang dapat membentuk kekuatan pribadi (Personal Power) seseorang,

yakni faktor-faktor yang dibawa sejak lahir (keturunan), lingkungan bahwa

kepribadian adalah fungsi dari hereditas atau pembawaan sejak lahir dan
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mengwasi kinerja para karyawan karena dengan memiliki kepribadian yang baik

maka para pengawas akan bekerja sesuai dengan prosedur pekerjaan dan tidak

memihak siapa-siapa atau dengan kata lain apabila para pengawas mempunyai

kepribadian yang baik, maka akan menguntungkan para pekerja karena akan siap

membantu apa yang dibutuhkan dan yang diperlukan oleh para karyawan

sehingga para pekerja dapat bekerja dengan baik dan tidak menghadapi stress

kerja yang berlebihan dan dapat bekerja dengan baik dan mengurangi tingkat

kestresan kerja.

Seseorang dengan menerima tuntutan tugas yang tinggi, yang diberikan

oleh pimpinannya akan dapat menimbulkan kemauan yang keras untuk

mengerjakan tugas atau kegiatan yang menjadi kewajiban dan bahkan tidak segan-

segan melaksanakan tugas di luar perannya. Hal tersebut bisa menimbulkan stress

kerja, dimana hal tersebut dapat berpengaruh kepada pekerjaannya, untuk itu

dalam menghadapi pekerjaan, seseorang harus dapat mengelola kondisi stres

kerjanya dengan sebaik mungkin. Namun demikian stres kerja tidak selamanya

akan mengganggu aktivitas seseorang dan bahkan memacu kinerjanya (eustress).

Menurut Mangkunegara (2002:157), pengertian stress kerja adalah

perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam menghadap pekerjaan. Stres kerja

ini tampak dari simptom, antara lain emosi yang tidak stabil, perasaan tidak

tenang, suka menyediri, sulit tidur, merokok yang berlebihan, tidak bisa rileks,

cemas, tegang, gugup tekanan darah meningkat dan mengalami gangguan

pencermaan.
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Obyek dalam penelitian ini adalah CV. Delta Mina Jaya. Sebagai salah

satu perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan ikan beku untuk pasar export

dan lokal, memiliki jumlah karyawan tetap 20 orang dan karyawan borongan 45

orang. Dari hasil wawancara awal dengan pihak manajemen perusahaan, diketahui

bahwa di perusahaan sering terjadi permasalahan khususnya yang berhubungan

dengan manajemen sumber daya manusia. Berdasarkan observasi yang dilakukan

selama 3 bulan, terdapat beberapa aspek yang menunjukkan adanya peningkatan

karyawan yang keluar atau pindah kerja maupun pindah posisi jabatan, terutama

pada bagian operasional produksi terutama karyawan borongan setelah terjadinya

pergantian manajer bagian produksi. Menurut bagian personalia diperolah data

pergantian atau pindah kerja karyawan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Turn Over Karyawan Bagian Produksi

Bulan Jumlah Karyawan
Juli 5

Agustus 4
September 8

Sumber : Delta Mina Jaya, bagian personalia 2010

Berdasarkan Tabel di atas diketahui bahwa selama 3 bulan terakhir di

tahun 2010, jumlah karyawan borongan yang keluar mengalami peningkatan

setiap bulannya. Pada bulan Juli diketahui ada 5 orang keluar, kemudian pada

bulan Agustus ada 4 orang keluar dan pada bulan September 8 orang.

Dari hasil wawancara dengan beberapa karyawan perusahaan CV. Delta

Mina Jaya diketahui bahwa penyebab para karyawan keluar atau berganti posisi,

terutama pada karyawan borongan salah satunya adalah ketidakpuasan karyawan

terhadap kebijakan dan keputusan manajernya untuk menyelesaikan permasalahan
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yang sedang dihadapi. Karyawan di bagian produksi tersebut merasa tertekan,

tidak nyaman dalam bekerja karena pihak manajemen menetapkan standart mutu

yang cukup ketat, terutama dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin

ketat dan meningkatnya permintaan produksi.

Disamping itu untuk memenuhi konsistensi standar yang diinginkan

pelanggannya, dalam menangani permasalahan pihak manajemen memberikan

suatu panduan yang harus dilakukan oleh semua pekerjanya. Untuk hal tersebut

seorang manajer sebagai pimpinan seringkali memberikan tindakan-tindakan yang

dimaksudkan untuk meningkatkan tingkat kedisiplinan pekerja, seperti

memberikan teguran ringan atau memberikan sanksi apabila karyawan melanggar

berat dan dalam memberikan sanksi terkadang tidak sesuai dengan tingkat

pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan, pimpinan memberikan tugas kepada

karyawan yang berlebih tanpa memperhitungkan kondisi dan mempertimbangkan

kemampuan pada karyawanya yang sehingga dapat menimbulkan stress kerja. Hal

tersebut terjadi setelah adanya pergantian kepemimpinan serta yang membuat

karyawan mengalami stress, sehingga karyawan banyak yang keluar.

Dampak yang da pa t ti mb ul pa da se bu ah perusahaan dengan

bergantinya seorang pemimpin pada perusahaan CV. Delta Mina Jaya akan

menganggu jalannya pekerjaan. Disamping itu pimpinan tersebut membuat

peraturan-peraturan baru, yang mana karyawan tidak bisa mengelak karena

pimpinan tersebut mempunyai kekuatan/ kekuasaan penuh dalam posisinya. maka

akan menimbulkan masalah yang pada akhirnya menimbulkan stres pada para
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karyawan. Hal tersebut ditunjang dengan teori Hakan (2006) yang menyatakan

bahwa stres merupakan reaksi individu yang mempunyai beban tututan tugas yang

berat. Stres mengacu pada situasi dimana individu dipengaruhi oleh kegagalan

karyawan untuk mengatasi tuntutan lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitan dengan judul ”Pengaruh Kepemimpinan dan Stress Kerja pada CV.

Delta Minajaya”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah

yang menjadi pokok permasalahannya adalah:

1. Apakah kepemimpinan yang dibentuk berdasarkan kekutan posisi (position

power) be rp en ga ru h terhadap stress kerja pada karyawan CV. Delta

Minajaya ?

2. Apakah kepemimpinan yang dibentuk berdasarkan kekuatan pribadi (personal

power) berpengaruh terhadap stres kerja pada karyawan CV. Delta Minajaya ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh kekutan posisi (position power) terhadap

stresskerja pada karyawan CV. Delta Minajaya.

2. Untuk mengetahui pengaruh kekuatan pribadi (personal power) berpengaruh

terhadap stres kerja pada karyawan CV. Delta Minajaya.
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1.4. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan yang

bermanfaat untuk membantu perusahaan dalam mengambil langkah-langkah

yang tepat untuk menurunkan tingkat stres karyawan dengan cara memberikan

tugas yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh para karyawannya.

2. Dengan adanya kesesuaian antara tanggungjawab dan kemampuan yang

dimiliki, diharapkan dapat menurunkan tingkat stress kerja yang dialami oleh

para karyawan.

3. Hasil penelitian ini sebagai sumbangan karya ilmiah yang dapat memperkaya

koleksi perpustakaan serta mungkin akan bermanfaat bagi mahasiswa yang

akan melakukan penelitian pada bidang yang sama di masa akan datang yang

dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pembanding

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis guna

mempermudah pemahaman, penulisan skripsi ini dapat dikelompokan menjadi 5

(lima) bab, yaitu meliputi sebagai berikut :

BAB 1 : Pendahuluan

Bab ini menerangkan mengenai latar belakang masalah, tujuan dan

kegunaan penelitian serta sistematika penulisan berupa uraian

mengenai bab-bab yang ada di skripsi.
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BAB 2 : Tinjauan Pustaka

Bab tinjauan kepustakaan ini menerangkan landasan teori yang

mencakup konsep-konsep dasar yang menurut penulis relevan untuk

dijadikan pembahasan topik yang dipilih, adapun variabel yang yang

digunakan dalam penelitian ini adalah kekuatan posisi, kekuatan

pribadi serta stress kerja dan kerangka pemikiran yang merupakan

uraian singkat dari landasan teori. Bab ini juga merguraikan hasil

penelitian terdahulu yang dikaitkan dengan tulisan ini, perbedaan dan

persamaan dari tulisan ini.

BAB 3 : Metode Penelitian

Dalam bab metode penelitian menerangkan jenis dan pendekatan

penelitian, macam-macam data yang diperlukan sebagai sumber

penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB 4 : Hasil Dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan beserta

struktur organisasinya yang merupakan obyek penelitian skripsi,

serta pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang telah

dijelaskan sebelumnya dan menggunakan dara yang telah dijelaskan

sebelunya dan diolah sesuai dengan metode penelitian yang

digunakan dan landasan teori yang ada.
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BAB 5 : Simpulan Dan Saran

Bab ini akan mengemukakan simpulan atas analisis yang dilakukan

terhadap permasalahan yang diteliti serta usaha penulis untuk

menyatakan pendapat yang berupa saran-saran.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Manajemen Sumber Daya Manusia

Perkembangan pesat yang dialami oleh manajemen baik sebagai disiplin

ilmu maupun sebagai metode kerja telah memaksa orang-orang yang terlibat

didalanya untuk mulai berfikir tentang produktivitas, efisiensi dan berbagai

perangkat teknis lainnya yang akan membawa perusahaan ke arah perbaikan. Hal

mendasar yang juga terjadi adalah pola pikir terhadap manusia yang ada dalam

perusahaan. Dimana sejak beberapa waktu yang lalau tenaga kerja yang ada

diperusahaan tidak lagi dipandang sebagai faktor produksi yang lain, tetapi lebih

“as a human resources”. Perubahan pandangan ini menunjukkan betapa

pentingnya sumber daya manusia dalam perusahaan.

Sebagian besar dari sumber daya manusia merupakan akan budaya disertai

pengetahuan serta pengalaman yang dikumpulkan dengan penuh kesadaran

melalui jerih payah dan perjuangan berat. Dalam hubungan ini pengertian sumber

daya bersifat sangat dinamis, bukan saja sebagai respons terhadap kemajuan

pengetahuan, perkembangan kesenian dan perkembangan sains, namun juga

dalam response terhadap kebutuhan manusia secara individu serta sasaran-sasaran

sosial dan pembangunan pada umumnya (Martoyo, 1990:8)

Manusia merupakan sumber daya paling penting dalam usaha organisasi

mencapai keberhasilan. Sumber daya manusia ini menunjang organisasi dengan

karya, bakat, kreativitas dan dorongan. Betapapun sempurnanya aspek teknologi
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dan ekonomi, tanpa aspek manusia sulit kiranya tujuan-tujuan organisasi dapat

dicapai. Manajemen sumber daya manusia adalah sebuah istilah modern untuk

menggantikan istilah manajemen personalia atau administrasi personalia, karena

beberapa penulis menganggap bahwa ruang lingkup manajemen personalia lebih

sempit dari pada manajemen sumber daya manusia. Seperti yang telah disebutkan

oleh Simamora (2004:3) mendefinisikan manajemen sumber daya manusia adalah

pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa dan pengelolaan

individu anggota organisasi atau kelompok pekerja.

Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut desain dan

implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan

karyawan, pengelolaan karier, evaluasi kerja, kompensasi karyawan, dan

melibatkan semua keputusan dan praktik manajemen yang secara langsung

mempengaruhi sumber dayamanusia, orang-orang yang bekerja bagi organisasi.

Sumber daya manusia di perusahaan perlu dikelola secara profesional agar

terwujud keseimbangan antara kebutuhan pegawai dengan tuntutan dan

kemampuan organisasi perusahaan. Keseimbangan tersebut merupakan kunci

utama perusahaan agar dapat berkembang secara produktif dan wajar. Tidaklah

wajar jika banyak pegawai yang sebenarnya secara potensi berkemampuan tinggi

tetapi tidak mampu berprestasi dalam kerja (Mangkunegara, 2002:1).

Manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan pula sebagai suatu

pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu.

Pengelolaan dan pendayagunaan tersebut dikembangkan secara maksimal di

dalam dunia kerja untuk mencapai tujuan organisasi dan pengembangan individu
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pegawai. Mangkunegara (2002:1) juga mengungkapkan bahwa ”Dengan

pengaturan manajemen sumber daya manusia secara profesional, diharapkan

pegawai bekerja secara produktif. Pengelolaan pegawai secara profesional ini

harus dimulai sejak perekrutan pegawai, penyeleksian, pengklasifikasin,

penempatan pegawai sesuai dengan kemampuan, penataran dan pengembanga

kariernya”.

Menururt Mangkunegara (2001:1) mengemukakan :

”Dalam suatu perusahaan, masalah tersebut sudah menjadi hal yang
umum. Tidaklah wajar jika banyak pegawai yang sebenarnya secara
potensi berkemampuan tinggi tetapi tidak mampu berprestasi dalam
bekerja. Hal ini dimungkinkan karena linkungan tempat kerja yang tidak
cocok, atau mungkin pula karena lingkungan tempat kerja yang tidak
membawa rasa aman dan betah bagi dirinya. Oleh karena itu, tidak dapat
disangkal lagi bahwa faktor manusia merupakan modal utama yang perlu
diperhatikan oleh pengusaha dan pemimpin perusahaan. Manusia memang
berjiwa kompleks dan sangat pelik untuk dipahami karena sangat berbeda
dengan mesin dan peralatan kerja lainnya. Kemelut yang berhubungan
mesin dengan mudah dapat diperbaiki, tetapi kemelut yang berhubungan
dengan pegawai dituntut keahlian untuk mengatasinya”

Untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan

kepegawaian dan sumber daya manusia, perusahaan perlu menempatkan tenaga

ahli dalam bidang hukum, manajemen, dan psikologis. Para ahli tersebut pada

umumnya ditempatkan dibagian personalia atau sebagai staf ahli perusahaan.

Dengan adanya tenaga ahli dalam bidang manajemen kepegawaian sumber daya

manusia di perusahaan, maka dapat diciptakan iklim kerja yang harmonis.

Pegawai-pegawai ditempatkan sesuai dengan keahlian dan kemampuannya,

tingkat kerja perusahaan tinggi, motivasi kerja tinggi, partisipasi kerja tinggi,

komunikasi kerja efektif, disiplin kerja tinggi, upah dan gaji pegawai ditentukan

secara adil sesuai dengan jabatan, pendidikan dan tanggungjawab yang tinggi.
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2.1.2. Kepemimpinan

2.1.2.1.Pengertian Kepemimpinan

Secara teoritis kepemimpinan (leadership) merupakan hal yang sangat

penting dalam manajerial, karena kepemimpinan maka proses manajemen akan

berjalan dengan baik dan pegawai akan bergairah dalam melakukan tugasnya

(Hasibuan, 1996). Dengan kepemimpinan yang baik diharapkan akan

meningkatkan kerja pegawai seperti yang diharapkan baik oleh karyawan maupun

organisasi yang bersangkutan.

Menurut Ahmadi (2007:113) kepemimpinan (leadership) adalah

kemampuan dari seseorang yaitu pemimpin untuk mempengaruhi orang lain yaitu

yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya sehingga orang lain tersebut bertingkah

laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut.

Faktor kepemimpinan memainkan peranan yang sangat penting dalam

keseluruhan upaya unti meningkatkan kinerja, baik dalam tingkat organisasi.

Dikatakan demikian karena kinerja tidak hanya menyoroti pada sudut pandang

teknis akan tetapi juga dari kelompok kerja dan manajerial (Admodjo, 2003):

1. R.D. Agarwal (1984) mendefinisikan kepemimpinan sebagai seni

mempengaruhi orang lain untuk mengarahkan kemauan mereka, kemampuan

dan usaha untuk mencapai tujuan pemimpin.

2. Bartol (1991) kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain ke arah

tujuan organisasi.
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3. Koontz (1984) kepemimpinan adalah pengaruh kiat atau proses

mempengaruhi orang-orang sehingga mereka mau berusaha secara sepenuh

hati dan antusias untuk mencapai tujuan kelompok.

Dari tiga definisi di atas menunjukkan bahwa unsur-unsur yang ada dalam

kepemimpinan adalah :

1. Seni/proses mempengaruhi

2. Mengarahkan

3. Usaha/kegiatan

4. Pencapaian tujuan

Definisi kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam

menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai

tujuan, mempengaruhi kelompok dan budaya. Selain itu juga mempengaruhi

interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan

aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerjasama dan

kerja kelompok, perolehan dukungan dan kerjasama dan orang-orang di luar

kelompok atau organisasi.

Jadi pada hakekatnya esensi kepemimpinan adalah:

a. Kemampuan mempengaruhi tatalaku orang lain, apakah dia pegawai bawahan,

rekan sekerja atau atasan.

b. Adannya pengikut yang dapat dipengaruhi baik oleh ajakan, anjuran, bujukan,

segesti, perintah, saran atau bentuk lainnya.

c. Adanya tujuan yang hendak dicapai.
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Menurut penjelasan PP10/1979 huruf (h) dikatakan bahwa kepemimpinan

adalah kemampuan Pegawai Negeri Sipil untuk meyakinan orang lain, sehingga

dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok.

Pemimpin yang baik harus memiliki empat macam kualitas yaitu

kejujuran, pandangan ke depan, mengilhami pengikutnya dan kompeten.

Pemimpin yang tidak jujur tidak akan dipercaya dan akhirnya tidak mendapat

dukungan dari pengikutnya. Pemimpin yang memiliki pandangan ke depan adalah

pemimpin yang memiliki visi dan misi ke depan yang baik. Pemimpin yang baik

juga harus mampu mengilhami pengikutnya dengan penuh antusiasme dan

optimisme. Pemimpin yang baik juga harus memiliki kompetensi dalam

menjalankan tugas secara efektif, mengerti kekuatannya dan menjadi

pembelajaran terus-menerus.

2.1.2.2.Gaya Kepemimpinan

Gaya artinya sikap, gerakan, tingkah laku, sikap yang elok, gerak gerik

yang bagus, kekuatan, kesanggupan untuk berbuat baik. Dan gaya kepemimpinan

adalah perilaku dan strategi, sebagai hasil kombinasi dari falsafah keterampilan,

sikap yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi

kinerja bawahannya.

Dalam gaya kepemimpinan memiliki tiga pola dasar yaitu mementingkan

pelaksanaan tugas, yang mementingkan hubungan kerjasama dan yang

memntingkan hasil yang dapat dicapai. Sehingga gaya kepemimpinan yang paling

tepat adalah suatu gaya yang dapat memaksimumkan produktivitas, kepuasan

kerja penumbuhan dan mudah menyesuaikan dengan segala situasi (Tampubolon,

2007)
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2.1.2.3.Kepemimpinan dan Kekuatan

Kekuatan merupakan realitas meresap dalam proses kehidupan dari semua

organisasi modern. Pemimpin teratur memperoleh dan menggunakan kekuatan

untuk mencapai sasaran-sasaran kerja yang spesifik dan memperkuat posisi

mereka sendiri. Hal ini dimungkinkan untuk melihat setiap interaksi dan setiap

hubungan sosial di suatu organisasi sebagai melibatkan kekuatan (Michelson,

1985:193). Demikian, dalam konteks ini kata kepemimpinan yang digunakan

berarti proses menggunakan kekuasaan untuk mendapatkan pengaruh

interpersonal

Menurut Cohen dalam Michelson (1985:193) menyatakan bahwa

kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi seseorang atau oarang

lain untuk tercapainya suatu tujuan tertentu. Singkatnya, masalah utama bagi para

pemimpin di organisasi manapun melibatkan orang lain untuk melakukan apa

yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Cohen dalam Michelson (1985:135), ada sejumlah alasan lain

untuk menjelaskan mengapa para pemimpin mengejar kekuasaan dan melihatnya

sebagai bagian penting dari pekerjaan mereka. Dalam pengertian umum,

kekuasaan akuisisi dan kekuasaan digunakan dapat berdampak pada kemajuan

karir, pada kinerja, pada efektivitas organisasi, dan pada kehidupan banyak orang.

Lebih khusus lagi, alam kerja dalam organisasi yang kompleks saat ini

mengharuskan kita menjadi lebih tercerahkan sehubungan dengan masalah

kepemimpinan, kekuasaan dan pengaruh. John Kottler, menulis dalam Power dan

Pengaruh Beyond Formal Authority, menyatakan: ”Kami dapat dirokrasi kaku
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membuat lebih fleksibel, inovatif dan adaptif. Kita bahkan dapat membuat dunia

kerja lebih menarik dan secara pribadi memuaskan bagi kebanyakan orang”.

Kottler berpendapat bahwa dalam organisasi yang kompleks saat ini, konsep

menggunakan kekuasaan formal (yaitu, wewenang sah) sebagai satu-satunya

sumber mempengaruhi perilaku untuk membuat organisasi yang lebih kompetitif,

responsif dan bertanggungjawab adalah outmoded (Kottler, 1985).

Kekuatan tidak muncul secara spontan atau misterius. Sebaliknya,

kekuatan datang dari spesifik dan basis yang diidentifikasi. Dua jenis utama

kekuasaan adalah posisi kekuasaan atau kekuatan (position power), dan

kekuasaan/kekuatan pribadi(Personal Power) (Perancis dan Raven, 1959; Ward,

2001; Yagil, 2002) dalam Chafra dan Erkutlu (2002:286).

1. Kekuatan Posisi (position power), posisi seorang pemimpin dalam sebuah

perusahaan yang ditentukan oleh pengalaman dan kemampuan dalam

pekerjaanya dan berdasarkan peringkat dalam struktur organisasi dan

ditentukan oleh atasan. yang meliputi :

a. Legitimate power, kekuatan yang bersumber dari aturan-aturan atau

prosedur yang sah sesuai dengan ketetapan perusahaan. Kekuasaan yang

sah ini kadang-kadang disebut kewenangan formal dan berdasarkan

persepsi tentang kewajiban dan tanggung jawab tertentu yang

berhubungan dengan posisi dalam sebuah organisasi. Dalam situasi kerja,

kekuasaan semacam itu dimaksudkan untuk memberikan kekuasaan

kepada manajer yang ditunjuk untuk mengharapkan kepatuhan dari
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karywan. Kedua belah pihak sepakat bahwa bawahan wajib untuk

menanggapi permintaan tersebut.

b. Reward power, yaitu kekuatan yang bersumber dari pemberian kepada

karyawan atas prestasi yang dicapai seperti promosi. Kekuatan

penghargaan berasal dari kontrol atas manfaat nyata, seperti promosi,

pekerjaan yang lebih baik, jadwal kerja yang lebih baik, anggaran

operasional yang lebih besar, sebuah peningkatan beban piutang dan

pengakuan formal prestasi. Hadiah daya juga berasal dari simbol status

seperti kantor yang lebih besar atau tempat parkir.

c. Coervice power, yaitu kekuatan seorang pemimpin yang bersumber dari

paksaan, tekanan. Kekuasaan paksaan ini adalah kekuatan untuk disiplin,

menghukum dan menahan imbalan, melainkan penting terutama sebagai

potensi, bukan tipe yang sebenarnya pengaruh. Sebagai contoh, ancaman

menjadi disiplin karena tidak tiba di tempat kerja tepat waktu adalah

efektif dalam mempengaruhi banyak karyawan harus tepat waktu.

2. Kekuatan pribadi (Personal Power) didasarkan pada karakteristik individu

seseorang dan sebagian diberikan oleh bawahan. Posisi seseorang dalam suatu

organisasi menyediakan dasar untuk menjalankan jenis kekuasaan. Kekuatan

pribadi yang melekat pada seseorang sesuai dengan individu yang peduli pada

posisi atau organisasi. Kekuatan pribadi sangat berharga bagi pemimpin

karena mereka tidak bergantung pada tindakan orang lain atau organisasi. Dua

dasar utama adalah kekuatan dan kekuasaan ahli rujukan, Jenis-jenis utama

kekuasaan yang melekat pada posisi (personal power) meliputi :
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a. Expert power (berdasarkan keahlian). Kekuatan ahli adalah sebuah basis

utama kekuatan pribadi dalam suatu organisasi berasal dari keahlian dalam

memecahkan masalah dan melaksanakan tugas-tugas penting. Karena

banyak orang tidak memiliki pengetahuan khusus, keahlian potensial

menjadi basis kekuasaan. Potensi itu diterjemahkan ke dalam kekuasaan

yang sebenarnya ketika orang lain bergantung pada orang lain yang

memiliki keahlian itu.

b. Referent power (berdasarkan reputasi, kharisma, kesukaan orang tersebut)

Kekuasaan rujukan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain

berdasarkan pribadi menyukai, karisma dan reputasi. Ada banyak alasan

mengapa kita mungkin atribut kekuasaan rujuka kepada orang lain. Kita

bisa seperti kepribadian mereka, mengagumi prestasi mereka,

menyebabkan mereka percaya atau melihat peran mereka sebagai model.

2.1.3. Kepribadian

2.1.3.1.Pengertian Kepribadian

Kepribadian adalah organisasi dinamik dari suatu sistem psikologi yang

terdapat dalam diri seseorang yang pada gilirannya menentukan penyesuaian-

penyesuaian khas yang dilakukan terhadap lingkungannya. Artinya, kepribadian

dapat diartikan sebagai keseluruhan cara yang digunakan oleh seseorang untuk

beraksi dan berinteraksi dengan orang lain (Siagian, 1995:94).

Ditambahkan bahwa ada tiga faktor yang dapat membentuk kepribadian

seseorang, yakni faktor-faktor yang dibawa sejak lahir (keturunan), lingkungan,

dan faktor-faktor situasi. Sebaliknya, Indrawijaya (1989:36) menyatakan bahwa
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kepribadian adalah fungsi dari hereditas atau pembawaan sejak lahir dan

lingkungan/pengalaman. Demikian juga Robbins (1991, 89-91) dalam Dewi

(2003:15) mengatakan bahwa terbentuknya kepribadian seseorang ditentukan

sama seperti yang diuraikan oleh Indrawijaya. Dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Keturunan

Kepribadian seseorang merupakan struktur-struktur yang berhubungan dengan

asas-asas keturunan. Faktor-faktor keturunan ini dibawa sejak lahir sehingga

diwarisi dari orang tuanya yang berkisar pada komposisi biologis, fisiologis

dan psikologis yang secara inheren terdapat dalam diri seseorang.

b. Lingkungan

Kepribadian seseorang dipengaruhi oleh pengalamanny, yakni interaksi

dengan lingkungannya. Indrawijaya mengatakan bahwa faktor lingkungan di

sini adalah faktor kebudayaan dan faktor kelas sosial dan nilai kerja. Lebih

lanjut diterangkan oleh Robbins (1991:90) dan Siagian (1995:94) bahwa

pengalaman seseorang dengan lingkungannya seperti ajaran disiplin dalam

keluarga, kultur tempat seseorang dibesarkan.

c. Situasi

Kepribadian seseorang dipengaruhi oleh situasi-situasi khusus. Reaksi

seseorang terhadap situasi tertentu bisa berbeda pada waktu yang berlainan.

2.1.4. Stres Kerja Karyaawan

2.1.4.1. Pengertian Stres Kerja Karyawan

Menurut Mangkunegara (2002:157), pengertian stres kerja adalah perasaan

tertekan yang dialami karyawan dalam menghadap pekerjaan. Stres kerja ini
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tampak dari emosi yang tidak stabil, perasaan tidak tenang, suka menyediri, sulit

tidur, merokok yang berlebihan, tidak bisa rileks, cemas, tegang, gugup tekanan

darah meningkat dan mengalami gangguan pencernaan.

Stres merupakan bagian yang meresap dan penting dari kehidupan. Stres

didefinisikan sebagai reaksi individu tuntutan (stresor) yang dikenakan ke atas

mereka. Stres memainkan peran positif dengan memicu mobilisasi tanggapan

adaptif. Bertentangan dengan kepercayaan, stres dapat dikaitkan dengan kedua

peristiwa menyenangkan dan tidak menyenangkan dan hanya menjadi problematis

ketika masih belum terselesaikan karena penyimpangan dalam individu kapasitas

adaptif. Ketika ini terjadi, individu menjadi tidak teratur, kebingungan dan akan

kurang mampu mengatasinya, stres merupakan masalah kesehatan yang terkait

akan terjadi.

Selye (1974) dalam Chafra dan Erkutlu (2002:287) merujuk pada kesulitan

untuk membedakan situasi ini, meskipun perbedaan ini tidak selalu diterapkan

dalam penggunaan umum istilah itu. Dengan demikian, dalam analisis berikut,

stres mengacu pada situasi dimana kesejahteraan individu dipengaruhi oleh

kegagalan mereka untuk menghadapi tuntutan linkungan mereka. Diantara situasi

kehidupan, tempat kerja menonjol sebagai sumber potensi penting stres murni

karena jumlah waktu yang dihabiskan dalam pengaturan ini. Namun, stres dari

tempat kerja hanya melampaui waktu yang dipengaruhi. Dengan keuangan,

keamanan dan kesempatan untuk kemajuan individu yang tergantung atas kinerja

mereka, tekanan untuk membuat situasi kerja berpotensi sangat menegangkan.

Selain itu, kejadian-kejadian di tempat kerja mempengaruhi hubungan sosial baik
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di dalam dan di luar lingkungan tersebut. Sebaliknya, hubungan dalam situasi non

kerja dapat melanggar pada kemampuan individu untuk mengatasi di lingkungan

kerja (Hart and Wearing, 1995; Kelly, 1993; Dekat et al, 1983) dalam Chafra dan

Erkutlu (2006:287).

2.1.4.2. Penyebab Stres Kerja

Menurut Mangkunegara (2002:157) penyebab stres kerja antara lain:

a. Beban kerja yang dirasakan terlalu berat.

b. Waktu kerja yang mendesak.

c. Kualitas pengawasan kerja yang rendah.

d. Iklim kerja yang tidak sehat.

e. Otoritas kerja yang tidak memadai yang berhubungan dengan tanggungjawab

f. Konfllik kerja.

g. Perbedaan nilai antara karywan dengan pemimpin yang frustasi dalam kerja.

2.1.4.3. Pendekatan Stress Kerja

Menurut Mangkunegara (2002:157) ada 4 pendekatan terhadap stres kerja,

yaitu dukungan sosial (social support), meditasi (meditation), biofedback dan

program kesehatan pribadi (personal sellness programs). Pendekatan tersebut

sesuai dengan pendapat Keith Davis dan Jhon W. Newstrom dalam

Mangkunegara (2002) yang mengemukakan bahwa ”four approaches that of ten

involve employee and management cooperation for stress management are social

support, meditation, biofeedback an personal wellness programs”.
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a. Pendekatan Dukungan Sosial

Pendekatan ini dilakukan melalui aktivitas yang bertujuan memberikan

kepuasan sosial kepada karyawan. Misalnya bermain game, lelucon.

b. Pendekatan Melalui Meditasi

Pendekatan ini perlu dilakukan karyawan dengan cara berkonsentrasi ke alam

pikiran, mengendorkan kerja otot dan menenangkan emosi.

c. Pendekatan Melalui Biofeedback

Pendekatan ini dilakukan melalui bimbingan medis, melalui bimbingan

dokter, psikiater dan psikologi sehingga diharapkan karyawan dapat

menghilangkan stres yang dialaminya.

d. Pendekatan Kesehatan Pribadi

Pendekatan ini merupakan pendekatan preventif sebelum terjadinya stres.

Dalam hal ini karyawan secara periode waktu yang kontinu memeriksa

kesehatan, malakukan relaksasi otot, pengaturan gizi dan olah raga secara

teratur.

2.1.4.4.Cara Mengatasi Stres Kerja

Menurut Mangkunegara (2002:158) cara mendeteksi atau mengatasi stres

kerja antara lain:

a. Pola Sehat

Adalah pola menghadapi stres yang terbaik yaitu dengan kemampuan

mengelola perilaku dan tindakan sehingga adanya stres tidak menimbulkan

gangguan, akan tetapi menjadi lebih sehat dan berkembang.
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b. Pola Harmonis

Adalah pola menghadapi stres dengan kemampuan mengelola waktu dan

kegiatan secara harmonis dan tidak menimbulkan berbagai hambatan. Dalam

pola ini individu mampu mengendalikan berbagai kesibukan dan tantangan

dengan cara mengatur waktu secara teratur.

c. Pola Patologis

Adalah pola menghadap stres dengan berdampak berbagai gangguan fisik

maupun sosial psikologis. Dalam pola ini individu akan menghadapi berbagai

tantangan dengan cara-cara yang tidak memiliki kemampuan dan keteraturan

mengelola tugas dan waktu.

2.1.5. Pengaruh Kekuatan Posisi (Position Power) Pimpinan Terhadap Stres

Kerja Karyawan

Kekuatan posisi, merupakan posisi seorang pemimpin dalam sebuah

perusahaan yang ditentukan oleh pengalaman dan kemampuan dalam pekerjaanya

(Chafra dan Erkutlu, 2002).

Menurut Mangkunegara (2002:157), pengertian stress kerja adalah

perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam menghadap pekerjaan. Stress

kerja ini tampak emosi yang tidak stabil, perasaan tidak tenang, suka menyendiri,

sulit tidur, merokok yang berlebihan, tidak bisa rileks, cemas, tegang, gugup

tekanan darah meningkat dan mengalami gangguan pencermaan.

Kekuatan posisi pada seorang pemimpin mempunyai hubungan yang erat

dengan fungsi manajemen lainnya, terutama dengan fungsi perencanaan.
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Kekuatan posisi seorang pimpinan sangat berhubungan erat dengan kerja

karyawan karena apabila pimpinan dapat menjalankan posisinya dengan baik,

maka dapat memenuhi dan menerima keluhan para karyawan sehingga para

karyawan tidak mendapat tekanan yang tinggi, sehingga mengakibatkan stres

kerja yang tinggi pula. Tujuan utama dari kekuatan posisi ialah mengusahakan

agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar

merealisasi tujuan utama tersebut, maka tahap pertama bertujuan agar pelaksanaan

pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan dan untuk mengetahui

kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan

rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk

memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun waktu-waktu yang akan datang.

2.1.6. Pengaruh Kekuatan Pribadi (Personal Power) Pimpinan Terhadap

Stres Kerja Karyawan

Kekuatan pribadi (Personal Power) didasarkan pada karakteristik individu

seseorang dan sebagian diberikan oleh bawahan. Artinya kepribadian (Personal

Power) dapat diartikan sebagai keseluruhan cara yang digunakan oleh seseorang

untuk bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain (Siagian, 1995:94).

Menurut Mangkunegara (2002:157), pengertian stress kerja adalah

perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam menghadap pekerjaan. Stress

kerja ini tampak dari emosi yang tidak stabil, perasaan tidak tenang, suka

menyediri, sulit tidur, merokok yang berlebihan, tidak bisa rileks, cemas, tegang,

gugup tekanan darah meningkat dan mengalami gangguan pencermaan.
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Ditambahkan bahwa ada tiga faktor yang dapat membentuk kekuatan

pribadi (Personal Power) seseorang, yakni faktor-faktor yang dibawa sejak lahir

(keturunan), lingkungan bahwa kepribadian adalah fungsi dari hereditas atau

pembawaan sejak lahir dan mengwasi kinerja para karyawan karena dengan

memiliki kepribadian yang baik maka para pengawas akan bekerja sesuai dengan

prosedur pekerjaan dan tidak memihak siapa-siapa atau dengan kata lain apabila

para pengawas mempunyai kepribadian yang baik, maka akan menguntungkan

para pekerja karena akan siap membantu apa yang dibutuhkan dan yang

diperlukan oleh para karyawan sehingga para pekerja dapat bekerja dengan baik

dan tidak menghadapi stress kerja yang berlebihan dan dapat bekerja dengan baik

dan mengurangi tingkat kestresan kerja.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Hakan V. Erkutlu dan Jamel Chafra (2006)

dengan judul ”Relationship Between Leadership Power Bases and Job Stress of

Subordinates: Example From Boutique Hotels”. Penelitian ini mengambil obyek

Restoran. Kepemimpinan yang efektif sehingga penting untuk memastikan

perubahan yang mengarah pada peningkatan efisiensi dan profitabilitas (Pittaway

et al., 1998; Zhao dan Merna, 1992; Slattery dan Olsen, 1984). Meskipun peneliti

tidak dapat mengasumsikan bahwa kepemimpinan yang lebih baik mengarah ke

kinerja bisnis yang lebih baik, beberapa pemahaman tentang hubungan antara

kepemimpinan dan kinerja bisnis diperlukan. Kepemimpinan sebagai subyek telah

agak diabaikan dalam penelitian perhotelan (Pittaway et al., 1998; Mullins, 1992).
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Industri perhotelan cenderung padat karya dan semakin keras tuntutan

lingkungan yang dikenakan atasnya. Kepemimpinan berdasar pada keahlian dapat

membantu organisasi untuk memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia

lebih efektif dan berhasil mengatasi tekanan lingkungan. Kepemimpinan dapat

didefinisikan sebagai proses pengaruh sosial. Ini melibatkan menentukan

kelompok atau tujuan organisasi, mendorong perilaku dalam mengejar ini tujuan,

dan pemeliharaan dan budaya yang mempengaruhi kelompok (Yukl, 1994).

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa organisasi sukses dalam

lingkungan perubahan bisnis tergantung pada penentuan daya kepemimpinan yang

efektif pada tingkat manajerial yang diberikan dan mengambil tindakan korektif

bila perilaku kepemimpinan tidak sesuai persyaratan organisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Barton J. Michelson (2002) dengan judul

”Leadership and Power Base Development:Using Power Effectively to Manage

Diversity and Job-Related Interdependence in Complex Organizations”. Tujuan

artikel ini adalah untuk mempertimbangkan kekuasaan sebagai kekuatan positif

yang terus-menerus digunakan untuk mencapai organisasi, kelompok, dan tujuan

individu. Ketika daya yang digunakan dalam cara yang etis dan tujuan yang buruk

tentang hal itu. Makalah ini berpendapat bahwa kepemimpinan adalah

pelaksanaan kekuasaan, dan karena itu pemimpin harus mengembangkan sesuai

dengan kepemimpinan yang berbasis pada kekuasaan untuk menggunakan

kekuasaan mereka secara efektif untuk mempengaruhi lain. Sebuah model

pembangunan basis kekuasaan akan dibangun untuk menunjukkan berbagai

penyebaran kekuasaan.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh kepemimpinan terhadap .... Yulinda Rachmawati



29

Model ini menetapkan hubungan interaktif antara dasar kekuasaan seorang

pemimpin dan alternatif pengaruh strategi yang menghasilkan daya positif

dinamika. Pentingnya model yang diusulkan adalah bahwa peran kepemimpinan

dalam mengembangkan organisasi positif dan hubungan interpersonal yang

ditautkan pada pekerjaan tertentu yang dikenal basis kekuatan dalam organisasi.

Dinamika kekuasaan yang dijelaskan dalam model ini berlaku untuk semua

organisasi apapun ukuran, tujuan, misi, teknologi, dan sebagainya. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa pemimpin yang bertanggung jawab adalah

dapat memahami kebutuhan para karyawan dan dapat bekerja sama dengan baik

dengan bawahannya. Apabila pemimpin tidak dapat bekerja sama dengan baik

dengan karyawannya maka akan memundurkan perusahaan.

Berikutnya adalah penelitian yang dilakukan Koesmono tahun 2007, yang

membahas tentang ”Pengaruh Kepemimpinan dan Tuntutan Tugas Terhadap

Komitmen Organisasi dengan variabel moderasi Motivasi Perawat Rumah Sakit

Swasta Surabaya”. Keberadaan seorang pemimpin dalam organisasi sangat

dibutuhkan untuk membawa organisasi kepada tujuan yang telah ditetapkan.

Berbagai gaya kepemimpinan akan mewarnai perilaku seorang pemimpin dalam

menjalankan tugasnya. Bagaimanapun gaya kepemimpinan seseorang tentunya

akan diarahkan untuk kepentingan bersama yaitu kepentingan anggota dan

organisasi. Kepemimpinan seseorang dapat mencerminkan karakter pribadinya

disamping itu dampak kepemimpinannya akan berpengaruh terhadap stres kerja

dan komitmen organisasi bawahannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

kepemimpinan berpengaruh positif terhadap stres kerja kemudian kepemimpinan

secara positif berpengaruh terhadap perilaku dan kepuasan karyawan dan

kepuasan kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasi.
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2.3. Model Analisis Dan Hipotesis

2.3.1. Model Analisis

Gambar 2.1. Kerangka Pikir

2.3.2. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, serta landasan teori yang

mendukung dalam penelitian ini, maka dapat diajukan suatu hipotesis dalam

penelitian ini sebagai berikut:

1. Bahwa kekuatan posisi berpengaruh terhadap stres kerja pada karyawan CV.

Delta Minajaya

2. Bahwa kekuatan pribadi berpengaruh terhadap stres kerja pada karyawan CV.

Delta Minajaya.

Kekuatan Posisi
(X1)

Stres Kerja
(Y)

Kekuatan Pribadi
(X2)
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah apakah kepemimpinan yang ditinjau dari

kekuatan posisi dan kekuatan pribadi berpengaruh terhadap stres, dengan

menggunakan pendekatan kuantitatif. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono

(2003:15) bahwa pendekatan ini menekankan pada penggunaan data yang berupa

angka atau data kualitatif yang diangkakan (skoring). Data kuantitatif dapat

dikelompokkan menjadi dua besar yaitu, yang pertama data distrit yaitu data yang

diperoleh dari hasil menghitung atau membilang (bukan mengukur). Yang kedua

yaitu data kontinue dimana data yang diperoleh dari hasil pengukuran.

3.2. Identifikasi Variabel

Berdasarkan kerangka penelitian yang telah diuraikan pada bab terdahulu

maka identifikasi variabel dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel Independen pada penelitian ini adalah :

a. Kekuatan posisi (X1)

b. Kekuatan pribadi (X2)

2. Variabel Dependen pada penelitian ini adalah :

Stres kerja (Y)
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3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.3.1. Definisi Operasional

Untuk memperjelas variabel-variabel yang digunakan, maka variabel

bebas dan variabel terikat dalam penelitian ini dijalaskan sebagai berikut:

1. Kekuatan posisi (X1), merupakan persepsi karyawan terhadap posisi

pemimpinnya dalam sebuah perusahaan yang ditentukan oleh pengalaman dan

kemampuan dalam pekerjaannya (Chafra dan Erkutlu, 2002). Indikator-

indikator dari variabel kekuatan posisi menurut Rahim (1988) adalah sebagai

berikut:

a. Kekuasan yang sah (Legitimate power), yaitu persepsi karyawan kepada

pimpinannya berdasarkan kekuatan atau kewenangan yang bersumbar dari

aturan yang sah, dalam sebuah perusahaan.

b. Kekuasan berdasarkan hadiah (Reward power), yaitu persepsi karyawan

kepada pimpinannya berdasarkan kekuasaan atau kewenangan yang

bersumber dari promosi jabatan, jadwal kerja yang baik dan lain-lain

dalam sebuah perusahaan.

c. Kekuasaan berdasarkan paksaan (Coercive power), yaitu persepsi

karyawan kepada pimpinannya berdasarkan kekuatan atau kewenangan

dalam kedudukanya berdasarkan paksaan.

2. Kekuatan Pribadi (X2), merupakan penilaian karyawan terhadap kepribadian

pimpinan organisasi dinamik dari suatu sistem psikologis yang terdapat dalam

diri seseorang yang pada gilirannya menentukan penyesuaian-penyesuaian

khas yang dilakukan terhadap lingkungannya (Chafra dan Erkutlu, 2002).
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Indikator-indikator dari variabel kekuatan pribadi menurut Rahim (1988)

adalah sebagai berikut:

a. Keahlian, kemampuan seseorang dalam suatu bidang yang dikuasai

b. Referensi, kemampuan yang dapat mempengaruhi orang lain yang

bersumber dari dirinya sendiri seperti kharisma, reputasi, dan lain

kekuasan.

3. Stres Kerja (Y), merupakan perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam

menghadapi pekerjaan, (Mangkunegara, 2002:157). Indikator-indikator dari

variabel stres kerja menurut Blewer (2005) adalah sebagai berikut:

a. Tekanan pekerjaan, yaitu tuntutan tugas yang harus dicapai dalam jangka

waktu tertentu (target).

b. Kurangnya dukungan dari perusahaan, kurangnya pihak perusahaan baik

pimpinan, maupun sesama rekan kerja yang tidak saling mendukung satu

sama lain.

3.3.2. Pengukuran Variabel

Skala pengukuran yang digunakan dalam pengukuran variabel tersebut

baik itu variabel bebas maupun variabel terikat adalah menggunkan skala likert.

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang

atau kelompok tentang kejadian atau gejala sosial (Riduwan, 2002:12).

Lima macam kategori, yaitu “Sangat Tidak Setuju” (STS), “Tidak Setuju” (TS),

”Netral” (N), “Setuju” (S) dan “Sangat Setuju” (SS).
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3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu

data primer dan data sekunder:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh sebagai tanggapan dari kuesioner yang

disebarkan kepada responden dan juga hasil dari wawancara dengan pihak-

pihak yang medukung penelitian ini.

b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari studi pustaka (library

research), data internal perusahaan menyangkut gambaran umum perusahaan

secara singkat dan sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini.

3.5. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

Merupakan suatu teknik yang dipakai untuk memperoleh gambaran secara

langsung melalui pengamatan secara langsung pada obyek penelitian.

2. Metode Kuesioner

Merupakan teknik pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan

(angket) kepada responden untuk memperoleh informasi langsung.

3.6. Populasi dan Sampel

3.6.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subjek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2003). Pada

penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua karyawan bagian operasional

produksi di CV. Delta Minajaya Surabaya yang berjumlah 40 orang.
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3.6.2. Sampel

Menurut Sugiyono (2003:56) sampel adalah sebagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik penentuan sampel yang

digunakan adalah teknik sampling jenuh, dimana teknik sampel jenuh yaitu teknik

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. jumlah

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah keseluruhan karyawan bagian

operasional produksi yang berjumlah 40 orang.

3.7. Teknik Analisis

3.7.1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana alat pengukur dalah

hal ini adalah kuesioner mampu mengukur apa yang diinginkan. Valid atau

tidaknya alat ukur tersebut dapat diuji dengan mengkorelasikan antara skor yang

diperoleh pada masing-masing butir pertanyaan dengan skor total yang diperoleh

dari penjumlahan semua skor pertanyaan. Apabila korelasi antara skor total

dengan skor masing-masing pertanyaan signifikan (ditunjukkan dengan taraf

signifikan < 0,05), maka dapat dikatakan bahwa alat pengukur tersebut

mempunyai validitas (Sumarsono, 2002:31).

Uji reliabilitas adalah pengujian yang dimaksudkan untuk menunjukkan

sifat suatu alat ukur dalam pengertian apakah alat ukur yang digunakan cukup

akurat, stabil atau konsisten dalam mengukur apa yang ingin diukur. Pengukuran

reliabilitas menggunakan nilai cronbach alpha, suatu kuesioner dikatan reliabel

bila memiliki nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,60 (Ghozali, 2001:133).
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3.7.2. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data mengikuti

sebaran normal atau tidak. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam

model regresi, variabel terikat dan varibel bebas keduanya mempunyai distribusi

normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data

normal atau mendekati normal.

Untuk mengetahui apakah data tersebut mengikuti sebaran normal atau

tidak dapat dilakukan dengan berbagai metode diantaranya adalah metode

Kolmogorov Smirnov atau metode Shapiro Wilk (Sumarsono, 2002:40). Nilai

signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05, maka distribusi adalah tidak nrmal. Dan

nilai signigikansi atau nilai probabilitas > 0,05, maka distribusi adalah normal.

3.7.3. Uji Asumsi Klasik

Persamaan regresi harus besifat BLUE (Best Linier Unbiased Estimator),

artinya pengambilan keputusn uji F dan uji t tidak boleh bias. Untuk

menghasilkan keputusan yang BLUE, maka harus dipenuhi diantara tiga asumsi

dasar yang tidak boleh dilanggar oleh regresi linier. Apabila ada salah satu dari

ketiga asumsi dasar tersebut yang dilanggar, maka persamaan regresi yang

diperoleh tidak lagi bersifat BLUE (Best Linier Unbiased Estimator) (Algifari,

2000:83), sehingga pengambilan keputusan melalui uji F dan uji t menjadi bias,

yaitu:
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1. Multikolinieritas

Uji asumsi multikolinieritas digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan

linier antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi. Salah satu cara

yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas yaitu dengan

melihat besarnya nilai Variance Inflation Factor (VIF). VIF dapat dihitung

dengan rumus:

Tolerance
VIF 1

Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat

dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Nilai cutoff yang umum dipakai adalah

nilai tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10. Setiap peneliti harus

menentukan tingkat kolonieritas yang masih dapat dia tolerir (Ghozali,

2001:57)

2. Heteroskedastisitas

Pada regresi linier, nilai residual tidak boleh ada hubungan dengan variabel

(X). Hal ini bis diidentifikasi dengan menghitung korelasi Rank Spearman

antara residual dengan seluruh variabel bebas diman nilai probabilitas yang

diperoleh harus lebih besar dari 0,05.

 









 

1
61 2

2

NN

d
rs i .................................. (Gujarati, 1999:188)

Keterangan:

di = Perbedaan dalam rank antara residual dengan variabel bebas ke-2

N = Banyaknya data
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3.7.4. Regresi Linier Berganda

Untuk memudahkan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini

yaitu mengenai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, maka teknik

analisis yang digunakan adalah persamaan regresi linier berganda sesuai dengan

tujuan yang akan diteliti sebagai berikut:

Dimana:

Y = Stres kerja

X1 = Kekuatan posisi

X2 = Kekuatan pribadi

β0 = Konstanta

β1, β2 = Koefisien regresi variabel

e = Standar error

3.7.5. Uji Hipotesis

a. Uji F

Pengujian hipotesisi penelitian pengaruh simultan variabel X1 dan X2

terhadap Y digunakan uji F dengan prosedur sebagai berikut:

1. H0 : b1 = 0 (tidak ada pengaruh yang nyata antara variabel bebas dengan

variabel terikat secara simultan)

2. Ha : b1 ≠ 0 (ada pengaruh yang nyata antara variabel bebas dengan variabel

terikat secara simultan)

3. Dengan F hitung sebesar:

 
  knR

kRFhit 


/1
1/

2

2
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Keterangan:

Fhit = hasil F hitung

n = banyaknya sampel

R2 = koefisien determinasi

k = jumlah variabel

4. Dari uraian di atas, maka dibeikan hipotesisi statistik sebagai berikut

Ho diterima jika Fhitung ≤Ftabel atau apabila nilai probabilitas≥0,05

Ho ditolak jika Fhitung > Ftabel atau apabila nilai probabilitas < 0,05

b. Uji t

Pengujian hipotesis penelitian pengaruh parsial variabel X1 dan X2

terhadap Y digunakan uji t student dengan prosedur sebagai berikut:

1. H0 : b1 = 0 (tidak ada pengaruh yang nyata antara variabel bebas dengan

variabel terikat secara parsial)

2. Ha : b1 ≠ 0 (ada pengaruh yang nyata antara variabel bebas dengan variabel 

terikat secara parsial)

3. Dengan F hitung sebesar:

bjse
bj

thit 

Keterangan:

thit = hasil t hitung

bj = koefisien regresi

se (bj) = standart error

4. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

Ho diterima jika thitung ≤ttabel atau apabila nilai probabilitas ≥0,05

Ho ditolak jika thitung > ttabel atau apabila nilai probabilitas < 0,05
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BAB IV

HASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat “CV. Delta Mina Jaya”

CV. Delta Mina Jaya berkantor di Jalan Dr. Wahidin 26 Sidoarjo Jawa

Timur dan bergerak dalam industri pengolahan hasil perikanan khususnya ikan

bandeng beku dan ikan tawar lainnya untuk pasar ekspor dan pasar lokal.

CV. Delta Mina Jaya didirikan pada bulan Juni 2005 dan mempunyai

gudang pengolahan dan cold storage di daerah Rungkut Industri III no. 34

Surabaya. Perusahaan ini memproduksi ikan bandeng beku baik untuk konsumsi

maupun untuk umpan, udang beku dan ikan laut lain sebagai komoditi dan produk

yang menempati volume penjualan tertinggi. 100% produk akhir, dijual untuk

pasar ekspor dengan negara-negara tujuan, Jepang, Taiwan, China, Singapore,

Russia, Timur Tengah dan tidak menutup kemudian di masa yang akan datang

untuk mencoba ekspor ke negara-negara selain di atas dan juga untuk pasar

domestik.

4.1.2. Struktur Organisasi CV. Delta Mina Jaya

Struktur Organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan hubungan

antara bidang kerja satu sama lain. Struktur organisasi sangat penting bagi

perusahaan dalam melaksanakan aktivitas kerjanya, sebab dalam organisasi semua

karyawan bekerja sama secara aktif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan

sebelumnya.
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Gambar 4.1

Struktur Organisasi CV. Delta Mina Jaya

Sumber : CV. Delta Mina Jaya (2011)

4.1.3. Job Description CV. Delta Mina Jaya

1. Komisaris

Komisaris adalah pimpinan puncak atau paling tinggi dalam perusahaan CV.

Delta Mina Jaya.

2. Direktur

Direktur bertanggungjawab kepada komisaris, dan membawahi manajer

pembelian atau pengadaan, manajer keuangan, manajer sumber daya manusia

atau personalia dan manajer produksi.

3. Manajer Pembelian

Merencanakan pembelian bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong yang

akan digunakan. Menangani administrasi bahan-bahan yang digunakan dengan

Komisaris

Direktur

Manajer
Pembelian

Manager
Keuangan

Manajer
Personalia

Manajer
Produksi

Packaging Teknisi
Mesin

Pergudangan/
Stocking

Supervisor
Produksi
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teliti dan teratur. Bertanggung jawab kepada Direktur atas tersedianya bahan-

bahan yang digunakan dalam proses produksi.

4. Manajer Keuangan

Manajer keuangan bertanggungjawab atas semua hal tentang keuangan

perusahaan, baik uang masuk dari hasil pembelian dan pembayaran juga

keuangan keluar untuk biaya-biaya produksi dan biaya-biaya perusahaan yang

lain

5. Manajer Produksi

Manajer produksi menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang berhubungan

dengan proses produksi yang dibantu, dengan supervisor produki,

pergudangan atau stocking, packaging, teknisi mesin.

6. Manajer Personalia

Menentukan jumlah dan kualifikasi pendidikan karyawan untuk berbagai jabatan

dalam perusahaan, baik di tingkat pimpinan, manajer, supervisor, kepala bagian,

maupun staf. Melakukan pembinaan karyawan, baik moral maupun material

untuk meningkatkan motivasi dan gairah kerja para karyawan. Memberikan

pendidikan dan pelatihan bagi karyawan sesuai dengan bidang dan jabatannya

untuk meningkatkan profesionalisme mereka. Bertanggung jawab kepada

Direktur atas tersedianya sumber daya manusia yang diperlukan untuk kegiatan

operasional perusahaan.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh kepemimpinan terhadap .... Yulinda Rachmawati



43

7. Supervisor Produksi

Supervisor produksi mengawasi karyawan dalam melaksanakan semua proses

produksi agar sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan, dan

bertindak sebagai quality control yang menjamin agar produk yang dihasilkan

sesuai dengan standar yang diminta oleh konsumen.

8. Divisi Pergudangan

Divisi pergudangan atau stocking melakukan pencatatan dari barang diterima

di pabrik, di-packing, sampai barang di stuffing di kontainer, selain tugas-

tugas di atas divisi pergudangan juga melakukan pendokumentasian semua

posisi stok barang di cold storage juga packing material seperti master carton,

stripping band, polybag, dan es batu.

9. Packaging

Tugas packaging adalah menangani pengepakan produksi ikan beku yang

sudah jadi sampai pada pengepakan barang pesanan dalam jumlah besar.

10. Teknisi Mesin

Divisi teknisi berhubungan dengan permesinan, seperti bertindak secara teknis

apabila terjadi gangguan mendadak pada mesin blast freezer atau cold storage,

selain itu tugas divisi teknisi mesin adalah mengawasi dan mencatat secara

berkala posisi suhu pada cold storage, agar tidak trerjadi hal-hal yang tidak

diinginkan.
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4.2.Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1. Karakteristik Responden

4.2.1.1.Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut adalah penjelasan karakteristik responden berdasarkan jenis

kelamin :

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah (Orang) Persentase (%)
1 Laki-laki 30 75
2 Perempuan 10 25

Total 40 100
Sumber : Kuesioner

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa jumlah responden

berdasarkan jenis kelamin laki-laki berjumlah 30 orang atau 75%, dan yang

berjenis kelamin perempuan berjumlah 10 orang atau 25%. Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa sebagian besar karyawan di PT. CV. Delta Mina Jaya

adalah karyawan yang berjenis kelamin laki-laki.

4.2.1.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Berikut adalah penjelasan karakteristik responden berdasarkan usia

responden :

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No. Usia (Tahun) Jumlah (Orang) Persentase (%)
1 18-27 10 25
2 28-37 17 42,5
3 38-47 13 32,5

Total 40 100
Sumber : Kuesioner
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Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa jumlah responden paling

banyak berusia 28-37 tahun dengan jumlah 17 orang atau 42,5%, sedangkan yang

berusia 38-47 tahun berjumlah 13 orang atau 32,5%, dan yang berusia 18-27

tahun berjumlah 10 orang atau 25%.

4.2.1.3.Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berikut adalah penjelasan karakteristik responden berdasarkan pendidikan

terakhir responden :

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No. Pendidilan Terakhir Jumlah (Orang) Persentase (%)
1 SMA 15 37,5
2 S1 16 40
2 S2 9 22,5

Total 40 100
Sumber : Kuesioner

Dari tabel 4.3 di atas maka dapat diketahui bahwa sebagian besar

responden dalam penelitian ini memiliki pendidikan terakhir S1 yaitu sejumlah 16

orang atau 40%, sedangkan yang berpendidikan terakhir SMA sebanyak 15 orang

atau 37,5% dan yang berpendidikan terakhir S2 sejumlah 9 orang atau 22,5%.

4.2.2. Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi jawaban responden merupakan hasil jawaban responden pada

masing-masing variabel penelitian. Deskripsi jawaban akan dijelaskan

berdasarkan nilai mean atau rerata yang diolah dengan menggunakan descriptive

statistic dari SPSS versi 13. nilai mean dari indikator yang tertinggi menunjukkan

kecenderungan responden untuk memberikan tanggapan yang sama. Untuk
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menentukan nilai rerata responden termasuk dalam kategori tertentu maka berikut

adalah aturan kategorisasinya:

Interval kelas =
KelasJumlah

terendahNilai-tertinggiNilai

Interval kelas = 8,0
5

15




Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai 0,8 yang merupakan

jarak interval kelas pada masing-masing kategori. Sehingga berlaku ketentuan

kategori dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.4.
Penentuan Kategori Berdasarkan Nilai Rerata

Interval Kategori Keterangan
1,00 ≤X≤1,80 1 Sangat Tidak Setuju / Sangat Rendah
1,81 ≤X≤2,60 2 Tidak Setuju / Rendah
2,61 ≤X≤3,40 3 Cukup Setuju / Cukup Tinggi
3,41 ≤X≤4,20 4 Setuju / Tinggi
4,21 ≤X≤5,00 5 Sangat Setuju / Sangat Tinggi

4.2.2.1. Deskripsi Variabel Kekuatan Posisi (X1)

Kekuatan posisi merupakan persepsi karyawan terhadap posisi

pemimpinnya, dalam sebuah perusahaan yang ditentukan oleh pengalaman dan

kemampuan dalam pekerjaannya (Chafra dan Erkutlu, 2002).
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Tabel 4.5
Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Kekuatan Posisi (X1)

(Legitimate power )

Skor JawabanNo. Pernyataan
1 2 3 4 5

Total Rata-
rata

Kategori

1
Posisi pimpinan saya memberikan hak bagi
dirinya untuk mengarahkan aktivitas
pekerjaan karyawan

0 0 3 26 11 40 4.20 Tinggi

2
Posisi pimpinan saya memberikan hak bagi
dirinya untuk untuk memutuskan apa yang
harus karyawan lakukan

0 0 2 23 15 40 4.33 Sangat
Tinggi

3 Pimpinan saya mengharapkan kerjasama
yang baik antara pimpinan dan karyawan 0 0 1 28 11 40 4.25 Sangat

Tinggi

4
Pimpinan saya berhak untuk mendapatkan
dukungan dari karyawan sesuai kebijakan
perusahaan

0 0 4 15 21 40 4.43 Sangat
Tinggi

5
Posisi pimpinan saya tidak memberikan
kesempatan untuk mengubah prosedur
kerja karyawan

0 0 12 19 9 40 3.93 Tinggi

6
Saya harus melakukan apa yang menjadi
keinginan pimpinan karena beliau atasan
saya.

0 0 8 20 12 40 4.10 Tinggi

7
Pimpinan saya berhak untuk
mengharapkan saya melaksanakan semua
instruksinya

0 0 9 13 18 40 4.23 Sangat
Tinggi

Jumlah 0 0 39 144 97
Sumber : Lampiran 2

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden

memberikan jawaban paling banyak pada skor jawaban 4 yaitu sebanyak 144

jawaban dan termasuk ke dalam kategori sangat tinggi, hal tersebut menunjukkan

bahwa responden memahami dan setuju dengan pernyataan yang diajukan oleh

peneliti. Selain itu dapat diketahui bahwa untuk variabel kekuatan posisi yang

memiliki nilai mean tertinggi pada pernyatan Legitimate Power pada no 4 yaitu

pernyataan mengenai ”pimpinan berhak untuk mendapatkan dukungan dari

karyawan sesuai kebijakan perusahaan”, hal tersebut menunjukkan bahwa para

karyawan menganggap bahwa para pimpinan di CV. Delta Mina Jaya berhak
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Tabel 4.5
Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Kekuatan Posisi (X1)

(Reward power )

Skor Jawaban
No. Pernyataan

1 2 3 4 5
Total

Rata
-

rata

Kategori

1
Pimpinan dapat merekomendasikan para
karyawannya jika memang karyawan
tersebut memiliki kinerja yang baik

0 0 3 20 17 40 4.35
Sangat
Tinggi

2

Pimpinan dapat memberikan informasi
kepada pihak manajemen perusahaan jika
memang karyawan memiliki kinerja yang
baik

0 0 1 32 7 40 4.15 Tinggi

3
Pimpinan memberikan kesempatan untuk
kemajuan karyawan jika mampu
memberikan kinerja yang terbaik

0 0 5 22 13 40 4.20 Tinggi

4
Pimpinan tidak dapat meningkatkan gaji
para karyawannya meskipun kinerjanya
baik

0 0 7 26 7 40 4.00 Tinggi

5

Jika karyawan melakukan pekerjaan dengan
baik, maka pimpinan dapat
mempertimbangkan hal tersebut sebagai
kenaikan gaji

0 0 11 21 8 40 3.93 Tinggi

6
Pimpinan dapat memberikan bonus kepada
karyawan untuk mendapatkan peringkat
kinerja yang baik dalam perusahaan

0 0 13 21 6 40 3.83 Tinggi

7
Pimpinan dapat merekomendasikan
promosi bagi para karyawan jika mampu
memberikan kinerja di atas rata-rata

0 0 8 25 7 40 3.94 Tinggi

Total 0 0 48 167 65
Sumber : Lampiran 2

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden

memberikan jawaban paling banyak pada skor jawaban 4 sebanyak 167 jawaban,

dengan kategori tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan responden

cukup memahami dan setuju dengan pernyataan yang diajukan oleh peneliti dan

memiliki nilai mean tertingi untuk Reward power adalah pernyataan no 1 yaitu

mengenai ”pimpinan dapat merekomendasikan para karyawannya jika karyawan

tersebut memiliki kinerja yang baik”, hal tersebut menunjukkan bahwa karyawan

yang kinerja baik akan direkomendasikan untuk naik jabatan.
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Tabel 4.6
Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Kekuatan Posisi (X1)

(Coercive Power)

Skor Jawaban Total Rata-
rataNo. Pernyataan

1 2 3 4 5

Kategori

1
Pimpinan dapat mengambil tindakan tegas jika
karyawan melakukan tindakan indisipliner
dalam pekerjaan

0 0 13 23 4 40 3.78 Tinggi

2
Pimpinan dapat memecat karyawan jika
karyawan memberikan kinerja di bawah rata-
rata (standar perusahaan)

0 0 13 14 13 40 4.00 Tinggi

3
Pimpinan dapat memberikan teguran secara
tertulis jika karyawan memberikan kinerja di
bawah rata-rata (standar perusahaan)

0 0 7 8 25 40 4.45 Sangat
Tinggi

4
Pimpinan dapat memberikan peringatan jika
karyawan memiliki kebiasaan terlambat
datang pada saat bekerja

0 0 9 14 17 40 4.20 Tinggi

5
Pimpinan menyadari bahwa karyawan tidak
mendapat kenaikan gaji karena pekerjaannya
kurang memuaskan

0 0 12 19 9 40 3.93 Tinggi

6
Pimpinan dapat memecat karyawan jika
karyawan mengabaikan kewajibannya 0 0 14 17 9 40 3.88 Tinggi

7
Pimpinan dapat menegur secara langsung jika
karyawan mengabaikan kebijakan yang dibuat
perusahaan

0 0 9 10 21 40 4.30 Sangat
Tinggi

Total 0 0 77 105 98

Sumber : Lampiran 2

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden

memberikan jawaban paling banyak pada skor jawaban 4 sebanyak 105 jawaban,

dengan kategori tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan responden

cukup memahami dan setuju dengan pernyataan yang diajukan oleh peneliti

sedangkan pada Reward power pernyataan yang memiliki nilai mean tertinggi

adalah pernyataan no 3 mengenai “pimpinan dapat memberikan teguran secara

tertulis jika karyawan memberikan kinerja di bawah rata-rata (standar

perusahaan)”. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diberikan kepada

pimpinan atau manajer CV.Delta Mina Jaya adalah memberikan teguran secara

tertulis jika kinerja karyawan mengalami penurunan dalam hal pekerjaannya.
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4.2.2.2. Deskripsi Variabel Kekuatan Pribadi (X2)

Kekuatan pribadi merupakan penilaian karyawan terhadap kepribadian

pimpinan organisasi dinamik dari suatu sistem psikologis yang terdapat dalam diri

seseorang yang pada gilirannya menentukan penyesuaian-penyesuaian khas yang

dilakukan terhadap lingkungannya (Chafra dan Erkutlu, 2002). Berdasarkan hasil

penyaebaran kuesioner pada 40 orang karyawan CV. Delta Mina Jaya sebagai

berikut :

Tabel 4.7
Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Kekuatan Pribadi (X2)

(Expert Power)
Skor Jawaban

No. Pernyataan 1 2 3 4 5 Total
Rata-rata Kategori

1

Pimpinan dapat memberikan nasihat atau
instruksi pekerjaan kepada karyawan karena
pimpinan memiliki keahlian di bidang
tersebut

0 0 3 12 25 40 4.55 Sangat
Tinggi

2

Karyawan selalu menuruti nasihat pimpinan
dalam penyelesaian pekerjaan karena
pimpinan selalu tepat dalam memberikan
instruksi

0 0 5 20 15 40 4.25 Sangat
Tinggi

3
Jika ada pekerjaan mendesak, pimpinan
memberikan petunjuk pelaksanaan kerja
kepada karyawan

0 0 0 30 10 40 4.25 Sangat
Tinggi

4 Pimpinan memberikan training khusus di
lapangan 0 0 5 27 8 40 4.08 Tinggi

5 Pimpinan tidak memiliki pengetahuan khusus
untuk mendukung pekerjaan karyawan

0 0 5 30 4 40 4.00 Tinggi

6
Karyawan lebih menuruti saran pimpinan
karena pimpinan memiliki pengalaman yang
profesional

0 0 0 27 13 40 4.33 Sangat
Tinggi

7
Pimpinan memiliki pengalaman yang
profesional untuk membantu pekerjaan
karyawan

0 0 3 27 10 40 4.18 Tinggi

Total 0 0 21 173 85
Sumber : Lampiran 2

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden

memberikan jawaban terbanyak dilihat dari skor jawaban 4 sebanyak 173 jawaban,

dan termasuk ke dalam kategori sangat tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwa

responden memahami dan setuju dengan pernyataan yang diajukan oleh peneliti.
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selain itu juga dapat diketahui bahwa untuk variabel kekuatan pribadi yang

memiliki nilai mean tertinggi adalah pernyataan no 1 untuk pernyataan Expert

Power, mengenai “pimpinan memberikan nasihat atau instruksi pekerjaan kepada

karyawan karena pimpinan memiliki keahlian di bidang tersebut”. Hal ini

menunjukkan bahwa pimpinan yang mempunyai keahlian dalam suatu bidang

tertentu dapat memberikan nasihat atau instruksi pekerjaan kepada karyawan dalam

bidang tersebut.

Tabel 4.8
Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Kekuatan Pribadi (X2)

(Referent Power)
Skor Jawaban

No. Pernyataan 1 2 3 4 5 Total
Rata-
rata

Kateg
ori

1 Pimpinan memiliki kepribadian yang
menyenangkan 0 0 5 26 9 40 4.10 Tinggi

2
Karyawan ingin meniru kepribadian
pimpinan karena karyawan menyukai
pimpinannya

0 0 5 31 4 40 3.98
Tinggi

3 Karyawan tidak ingin menyamakan diri
dengan pimpinan 0 0 7 25 8 40 4.03 Tinggi

4
Karyawan mengagumi pimpinan karena
pimpinan memberikan perlakuan yang
sama kepada setiap karyawan

0 0 3 18 19 40 4.40
Sangat
Tinggi

5 Karyawan menyukai kualitas kepribadian
pimpinan

0 0 9 20 11 40 4.05 Tinggi

6
Karyawan ingin mengembangkan
hubungan yang lebih dekat dengan
pimpinan

0 0 5 22 13 40 4.20
Tinggi

7 Pimpinan bukanlah tipe yang disukai
karyawan untuk bekerjasama 0 0 4 30 6 40 4.05 Tinggi

Total 0 0 38 172 70

Sumber : Lampiran 2

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden

memberikan jawaban terbanyak dilihat dari skor jawaban 4 yaitu sebanyak 172

jawaban, dengan kategori tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan

responden cukup memahami dan setuju dengan pernyataan yang diajukan oleh

peneliti selain itu juga dapat diketahui bahwa untuk variabel kekuatan pribadi

untuk Referent Power yang memiliki nilai mean tertinggi adalah pernyataan no 4
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mengenai ”karyawan mengagumi pimpinan karena pimpinan memberikan

perlakuan yang sama kepada setiap karyawan”, hal tersebut menunjukkan bahwa

pimpinan akan dikagumi oleh para karyawannya jika pimpinan tersebut

memberikan perlakuan yang sama kepada tiap karyawan.

4.2.2.3. Deskripsi Variabel Stres Kerja (Y)

Stres kerja merupakan perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam

menghadapi pekerjaan (Mangkunegara, 2002:157). Berdasarkan hasil penyebaran

kuesioner pada 40 orang karyawan CV. Delta Mina Jaya sebagai berikut :

Tabel 4.9
Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Stres Kerja (Y)

Skor JawabanNo. Pernyataan
1 2 3 4 5

Total Rata-
rata

Kategori

1
Karyawan merasa tertekan
dengan tuntutan pekerjaan yang
banyak.

0 0 0 18 22 40 4.55 Sangat
Tinggi

2

Dengan waktu yang terbatas,
karyawan dituntut untuk
menyelesaikan pekerjaan yang
banyak.

0 0 1 37 2 40 4.03 Tinggi

3
Karyawan merasa kurang
mendapat dukungan dari
perusahaan.

0 0 2 25 13 40 4.28 Sangat
Tinggi

4

Hubungan antar karyawan
kurang baik sehingga
kurangmendukung pekerjaan
penyelesaian pekerjaan

0 0 0 28 12 40 4.30 Sangat
Tinggi

Jumlah 0 0 3 108 49

Sumber : Lampiran 2

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden

memberikan skor jalaban tertinggi pada skor jawaban 4 yaitu sebanyak 108

jawaban, dan termasuk ke dalam kategori sangat tinggi, hal tersebut menunjukkan

bahwa responden memahami dan setuju dengan pernyataan yang diajukan oleh

peneliti. selain itu juga dapat diketahui bahwa untuk variabel stres kerja yang

memiliki nilai mean tertinggi adalah pernyataan no 1 mengenai “karyawan merasa
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tertekan dengan tuntutan pekerjaan yang banyak”. Hal tersebut menunjukkan

bahwa karyawan yang tuntutan pekerjaannya sangat banyak dapat merasakan

ketertekanan yang mengakibatkan stres kerja.

4.3. Analisis Model dan Pengujian Hipótesis

4.3.1. Hasil Pengujian Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana alat pengukur

dalam hal ini adalah kuesioner mampu mengukur apa yang diinginkan. Valid atau

tidaknya alat ukur tersebut dapat diuji dengan mengkorelasikan antara skor yang

diperoleh pada masing-masing butir pertanyaan dengan skor total yang diperoleh

dari penjumlahan semua skor pertanyaan. Apabila korelasi antara skor total

dengan skor masing-masing pertanyaan signifikan (ditunjukkan dengan taraf

signifikan < 0,05), maka dapat dikatakan bahwa alat pengukur tersebut

mempunyai validitas.

1. Uji Validitas Variabel Kekuatan Posisi (X1)

Berikut ini hasil pengujian validitas seperti yang nampak pada tabel di

bawah ini :
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Tabel 4.10
Uji Validitas Variabel Kekuatan Posisi (X1)

No. Item Nilai probabilitas Valid / Gugur
1 0.040 Valid
2 0.043 Valid
3 0.014 Valid
4 0.027 Valid
5 0.047 Valid
6 0.044 Valid
7 0.044 Valid
8 0.024 Valid
9 0.019 Valid

10 0.038 Valid
11 0.046 Valid
12 0.017 Valid
13 0.002 Valid
14 0.002 Valid
15 0.000 Valid
16 0.025 Valid
17 0.030 Valid
18 0.039 Valid
19 0.042 Valid
20 0.019 Valid
21 0.035 Valid

Sumber : Lampiran 5

Berdasarkan tabel 4.10 di atas dapat diketahui hasil pengujian validitas

untuk item pernyataan variabel kekuatan posisi, dikatakan valid karena memiliki

nilai probabilitas < 0,05 sehingga dapat dilanjutkan pada pengujian selanjutnya.

2. Uji Validitas Variabel Kekuatan Pribadi (X2)

Berikut ini hasil pengujian validitas seperti yang nampak pada tabel di

bawah ini :

Tabel 4.11
Uji Validitas Variabel Kekuatan Pribadi (X2) Putaran Pertama

No. Item Nilai Probabilitas Valid / Gugur
1 0.007 Valid
2 0.020 Valid
3 0.040 Valid
4 0.280 Gugur
5 0.013 Valid
6 0.019 Valid
7 0.031 Valid
8 0.000 Valid
9 0.000 Valid
10 0.002 Valid
11 0.015 Valid
12 0.456 Gugur
13 0.017 Valid
14 0.012 Valid

Sumber : Lampiran 5
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Berdasarkan tabel 4.11 diatas dapat diketahui dari 14 item pernyataan

terdapat 2 item gugur yaitu item no 4 dan 12 karena tidak memenuhi asumsi nilai

probabilitas yaitu < 0,05, maka dilakukan pengujian kedua setelah mengeluarkan

item-item yang tidak valid. Berikut adalah hasil uji validitas item-item pernyataan

yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 4.12
Uji Validitas Variabel Kekuatan Pribadi (X2) Putaran Kedua

No. Item Nilai probabilitas Valid / Gugur
1 0.011 Valid
2 0.008 Valid
3 0.024 Valid
5 0.008 Valid
6 0.014 Valid
7 0.006 Valid
8 0.000 Valid
9 0.000 Valid
10 0.000 Valid
11 0.036 Valid
13 0.009 Valid
14 0.019 Valid

Sumber : Lampiran 5

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, setelah diuji kembali didapatkan semua item

pernyataan variabel kekuatan pribadi (X2) valid karena memiliki nilai probabilitas

< 0,05 sehingga dapat dilanjutkan dengan pengujian berikutnya.

3. Uji Validitas Variabel Stres Kerja (Y)

Hasil pengujian validitas untuk variabel stres kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13
Uji Validitas Variabel Stres Kerja (Y)

No. Item Nilai probabilitas Valid / Gugur
1 0.000 Valid
2 0.023 Valid
3 0.000 Valid
4 0.000 Valid

Sumber : Lampiran 5
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Berdasarkan tabel 4.13 di atas dapat diketahui hasil pengujian validitas

untuk item pernyataan variabel stres kerja seluruhnya telah valid karena telah

memenuhi nilai probabilitas yaitu < 0,05 sehingga dapat dilanjutkan pada

pengujian selanjutnya.

4.3.2. Hasil Pengujian Reliabilitas

Uji reliabilitas dapat dipahami melalui ide dasar konsep tersebut yaitu

konsistensi. Peneliti dapat mengevaluasi instrumen penelitian berdasarkan

perspektif dan teknik yang berbeda walaupun gejalanya sama. Pengukurannya

menggunakan indeks numerik yang disebut dengan koefisien. Uji reliabilitas

menggunakan Cronbach's Alpha, dimana instrumen dianggap reliabel apabila

memiliki Cronbach's Alpha diatas 0,6 (Ghozali, 2001:133). Berikut ini hasil

pengujian reliabilitas seperti pada tabel di bawah ini

Tabel 4.14
Hasil Pengujian Reliabilitas

Item pertanyaan Cronbach
Alpha Hitung

Nilai yang
disyaratkan Ket

Kekuatan posisi (X1) 0,661 0,60 Reliabel
Kekuatan pribadi (X2) 0,607 0,60 Reliabel
Stres kerja (Y) 0,608 0,60 Reliabel

Sumber : Lampiran 6

Berdasarkan tabel 4.14 diketahui hasil pengujian reliabilitas bahwa nilai

koefesien cronbach Alpha dari masing-masing variabel yang diperoleh nilainya

lebih besar dari 0,60 hal tersebut menunjukkan bahwa semua item telah reliabel.
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4.3.3. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data mengikuti

sebaran normal atau tidak. Untuk mengetahui apakah data tersebut mengikuti

sebaran normal dapat dilakukan dengan berbagai metode diantaranya adalah

metode Kolmogorov Smirnov, dengan menggunakan program SPSS 14 (Ghozali,

2001:77).

Untuk mengetahui apakah data tersebut mengikuti sebaran normal atau

tidak dapat dilakukan dengan berbagai metode diantaranya adalah metode

Kolmogorov Smirnov atau metode Shapiro Wilk (Sumarsono, 2002:40). Nilai

signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05, maka distribusi adalah tidak normal.

Dan nilai signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05, maka distribusi adalah

normal.

Tabel 4.15
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

40
,0000000

1,08491244
,107
,107
-,051
,674
,753

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a.

Calculated from data.b.

Sumber : Lampiran 4

Berdasarkan tabel 4.15 dapat diketahui bahwa nilai signifikan (Asymp.sig)

Kolmogorov Smirnov yang diperoleh lebih besar dari pada 0,05 yaitu sebesar

0,753, sehingga dapat diputuskan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini

berdistribusi normal.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh kepemimpinan terhadap .... Yulinda Rachmawati



58

4.3.4. Hasil Uji Asumsi Klasik

4.3.4.1. Hasil Uji Multikolinieritas

Uji asumsi multikolinieritas digunakan untuk menunjukkan adanya

hubungan linier antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi. Salah

satu cara yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas yaitu

dengan melihat besarnya nilai Variance Inflation Factor (VIF). Tolerance

mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan

oleh variabel bebas lainnya. Nilai cutoff yang umum dipakai adalah nilai tolerance

0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10. Setiap peneliti harus menentukan

tingkat kolonieritas yang masih dapat ditolerir (Ghozali, 2001:57).

Tabel 4.16
Hasil Pengujian Multikolinieritas

Coefficients a

,998 1,002
,998 1,002

Kekuatan Posisi
Kekuatan pribadi

Model
1

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Stressa.

Sumber : Lampiran 7

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai VIF yang diperoleh

masing-masing variabel bebas dalam penelitian ini adalah kurang dari 10. dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa data dalam peneleitian ini telah terbebas dari

penyimpangan multikolinieritas.
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4.3.4.2.Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini diidentifikasi dengan

menghitung korelasi Rank Spearman antara residual dengan seluruh variabel

bebas dimana nilai probabilitas yang diperoleh harus lebih besar dari 0,05.

(Gujarati, 1999 : 188).

Tabel 4.17
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Correlations

1,000 -,015 ,030
. ,926 ,854

40 40 40
-,015 1,000 -,033
,926 . ,840

40 40 40
,030 -,033 1,000
,854 ,840 .

40 40 40

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

Unstandardized Residual

Kekuatan Posisi

Kekuatan pribadi

Spearman's rho

Unstandardiz
ed Residual

Kekuatan
Posisi

Kekuatan
pribadi

Sumber : Lampiran 8

Berdasarkan tabel 4.17 di atas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas

yang diperoleh lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi

penyimpangan heteroskedastisitas.

4.3.5. Hasil Pengujian Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dalam hal ini adalah

pengaruh variabel Kekuatan Posisi (X1), Kekuatan Pribadi (X2) terhadap Stres

kerja (Y).
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Tabel 4.18
Besarnya Pengaruh Variabel Kekuatan Posisi (X1)

dan Kekuatan Pribadi (X2) terhadap Stres Kerja (Y)
Model Summaryb

,499a ,249 ,208 1,114 ,249 6,124 2 37 ,005 1,942
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics
Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Kekuatan pribadi, Kekuatan Posisia.

Dependent Variable: Stressb.

Sumber : Lampiran 7

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kolom R menunjukkan

besarnya nilai relasi/hubungan antara variabel kekuatan posisi (X1), kekuatan

pribadi (X2) dengan stres kerja (Y) sebesar 0,499 atau sebesar 4,99%. Kolom R

square atau koefisien determinasi adalah 0,249 Hal ini berarti bahwa 24,9%,

variasi dari variabel Kekuatan posisi (X1), Kekuatan pribadi (X2), dan Stres kerja

(Y) dijelaskan oleh variabel lain. Standard error of estimate (SEE) adalah 1,114

makin besar SEE akan membuat model regresi kurang tepat dalam memprediksi

variabel dependen.

Selanjutnya persamaan regresi linier berganda yang terbentuk dari penelitian

ini adalah :

Tabel 4.19
Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda

Coefficientsa

,326 4,590
,089 ,034 ,367
,156 ,059 ,374

(Constant)
Kekuatan Posisi
Kekuatan pribadi

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

Dependent Variable: Stressa.

Sumber : Lampiran 7
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Berdasarkan tabel 4.19 di atas maka persamaan regresi linier berganda

yang diperoleh dalam penelitian ini, untuk mengetahui arah perubahan variabel

Kekuatan posisi (X1), Kekuatan pribadi (X2), Stres kerja (Y) sebagai berikut :

Y = 0,326 + 0,089 X1 + 0,156 X2+e

Berdasarkan persamaan regresi di atas mempunyai arti bahwa:

β0/a = Konstanta = 0,326

Apabila variabel kekuatan posisi (X1), kekuatan pribadi (X2), bernilai nol

maka besarnya stres kerja (Y) adalah sebesar 0,326.

β1 = Koefisien regresi untuk kekuatan posisi (X1) = 0,089

Menunjukkan besarnya nilai koefisien regresi untuk variabel Kekuatan

posisi (X1) yaitu 0,089 dan mempunyai koefisien regresi positif. Hal ini

menunjukkan terjadinya perubahan yang searah dengan variabel terikat. Jadi

setiap ada kenaikan pada variabel kekuatan posisi (X1) sebesar 1 satuan,

dapat meningkatkan nilai stres kerja (Y) sebesar 0,089 dan sebaliknya

dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain adalah konstan.

β2 = Koefisien regresi untuk kekuatan pribadi (X2) = 0,156

Menunjukkan besarnya nilai koefisien regresi untuk variabel kekuatan

pribadi (X2) yaitu 0,156 dan mempunyai koefisien regresi positif. Hal ini

menunjukkan terjadinya perubahan yang searah dengan variabel terikat, jadi

setiap ada kenaikan pada variabel kekuatan pribadi (X2) sebesar 1 satuan,

dapat meningkatkan nilai stres kerja (Y) sebesar 0,156 dan sebaliknya

dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain adalah konstan.
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4.3.6. Pengujian Hipotesis

4.3.6.1. Pengaruh Simultan Variabel Kekuatan Posisi (X1) dan Kekuatan

Pribadi (X2) terhadap Stres Kerja (Y)

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis yaitu untuk

membuktikan apakah kekuatan posisi dan kekuatan pribadi berpengaruh secara

signifikan terhadap stres kerja dengan menggunakan uji F. Langkah uji F adalah

sebagai berikut :

1. Menentukan Hipotesis

H0 = koefisien regresi tidak signifikan

H1 = koefisien regresi signifikan

2. Mencari nilai F hitung

Tabel 4.20
Hasil Pengujian Hipotesis (Uji F)

ANOVAb

15,196 2 7,598 6,124 ,005a

45,904 37 1,241
61,100 39

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Kekuatan pribadi, Kekuatan Posisia.

Dependent Variable: Stressb.

Sumber : Lampiran 7

Berdasarkan tabel 4.20 di atas diketahui bahwa besarnya nilai F hitung

adalah 6,124 dengan taraf signifikan sebesar 0.005.

3. Mengambil keputusan

a. Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima

b. Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak
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4. Keputusan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kolom sig/significance

mempunyai angka signifikansi di bawah 0,05. oleh karena itu secara simultan

variabel kekuatan posisi (X1) dan kekuatan pribadi (X2) berpengaruh

signifikan terhadap stres kerja (Y).

Dengan demikian hipotesis yang diajukan yang menyatakan bahwa

kekuatan posisi (X1) dan kekuatan pribadi (X2) berpengaruh signifikan secara

simultan terhadap stres kerja (Y) telah terbukti kebenarannya.

4.3.6.2. Pengaruh Parsial Variabel Kekuatan Posisi (X1) dan Kekuatan

Pribadi (X2) terhadap Stres Kerja (Y)

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis yaitu untuk

membuktikan apakah variabel Kekuatan posisi (X1) dan Kekuatan pribadi (X2)

berpengaruh secara parsial terhadap Stres kerja (Y).

Tabel 4.21
Hasil Pengujian Hipotesis (uji t)

Coefficients a

,597 ,554
2,407 ,021 ,358 ,368 ,343
2,439 ,020 ,362 ,372 ,348

(Constant)
Kekuatan Posisi
Kekuatan pribadi

Model
1

t Sig. Zero-order Partial Part

Correlations

Dependent Variable: Stressa.

Sumber : Lampiran 7

1. Pengaruh Kekuatan Posisi (X1) terhadap Stres Kerja (Y)

Dari hasil uji t diketahui besarnya nilai koefisien korelasi (r) antara Kekuatan

posisi (X1) dengan Stres (Y) adalah sebesar 0,368 sedangkan besarnya

koefisien determinasi yang menunjukkan pengaruh kekuatan posisi terhadap

stres adalah sebesar (0,368)2 = 0,1354 atau 13,54% Nilai t hitung variabel
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Kekuatan posisi adalah 2,407 dengan tingkat signifikansi 0,021 dimana

nilainya kurang dari 0,05 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara

parsial kekuatan posisi berpengaruh signifikan terhadap stres kerja.

2. Pengaruh Kekuatan Pribadi (X2) terhadap Stres Kerja (Y)

Dari hasil uji t diketahui besarnya nilai koefisien korelasi (r) antara Kekuatan

pribadi (X2) dengan stres kerja (Y) adalah sebesar 0,372 sedangkan besarnya

koefisien determinasi yang menunjukkan pengaruh kekuatan pribadi terhadap

Stres kerja adalah sebesar (0,372)2 = 0,16 atau 16% Nilai t hitung variabel

kekuatan pribadi adalah 2,439 dengan tingkat signifikansi 0,020 dimana

nilainya kurang dari 0,05 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara

parsial kekuatan posisi berpengaruh signifikan terhadap stres kerja.

4.4.Pembahasan

4.4.1. Pengaruh Kekutan Posisi (Position Power) dan Kekuatan Pribadi

(personal power) Terhadap Stress Kerja Pada Karyawan CV. Delta

Mina Jaya Secara Simultan.

Dari hasil uji F diketahui besarnya nilai Fhitung adalah sebesar 6,124 dengan

taraf signifikan sebesar 0.005, karena angka signifikansi yang diperoleh di bawah

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan kekuatan posisi dan kekuatan

pribadi berpengaruh signifikan terhadap stres kerja di CV. Delta Mina Jaya.

Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yang menyatakan

bahwa kekuatan posisi (X1) dan kekuatan pribadi (X2) berpengaruh signifikan

secara simultan terhadap stres kerja (Y) telah terbukti kebenarannya.
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Pengaruh yang diberikan kekuatan posisi dan kekuatan pribadi dalam

penelitian ini adalah bernilai positif yaitu sebesar 24,9%, hal tersebut

menunjukkan perubahan yang searah. Jadi semakin kuatnya posisi seorang

pemimpin serta semakin kuatnya pribadi seorang pemimpin di perusahaan maka

akan semakin meningkatkan stres kerja yang dialami oleh para karyawannya.

Kekuatan merupakan realitas yang meresap dalam proses kehidupan dari

semua organisasi modern. Pemimpin yang teratur memperoleh dan menggunakan

kekuatan untuk mencapai sasaran-sasaran kerja yang spesifik dan memperkuat

posisi pimpinan itu sendiri. Kekuatan tidak muncul secara spontan atau misterius.

Seseorang mendapatkan kedudukan dalam perusahaan yang bersumber dari posisi

kekuasaan/kekuatan (position power), dan kekuasaan/kekuatan pribadi (Personal

Power). Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa seseorang pimpinan akan kuat

untuk bertahan pada posisinya baik kekuatan tersebut berdasarkan

kekuasaan/kekuatan (position power) maupun kekuasaan/kekuatan pribadi

(Personal Power) maka hal tersebut akan meningkatkan stres kerja.

Menurut Mangkunegara (2002:157), pengertian stres kerja adalah

perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam menghadap pekerjaan. Stres kerja

ini tampak dari emosi yang tidak stabil, perasaan tidak tenang, suka menyediri,

sulit tidur, merokok yang berlebihan, tidak bisa rileks, cemas, tegang, gugup

tekanan darah meningkat dan mengalami gangguan pencernaan.

Untuk menurunkan stres kerja yang dialami oleh para karyawan maka

seorang pimpinan tersebut harus memperbaiki kinerjanya dengan baik serta

meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya sesuai posisi yang duduki pada
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saat ini, memberikan perlakuan yang sama kepada setiap karyawan, mengevaluasi

diri, memperhatikan apa yang menjadi keluhan karyawan, memberikan petunjuk

kerja yang baik kepada karyawan serta mengembangkan hubungan yang lebih

dekat dengan dengan karyawan, sehingga karyawan bisa secara optimal bekerja

tanpa ada rasa tertekan.

Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian terdahulu seperti

penelitian yang dilakukan oleh Hakan V. Erkutlu dan Jamel Chafra (2006) dengan

judul ”Relationship Between Leadership Power Bases and Job Stress of

Subordinates: Example From Boutique Hotels”, menyatakan bahwa organisasi

sukses dalam lingkungan perubahan bisnis tergantung pada penentuan daya

kepemimpinan yang efektif pada tingkat manajerial yang diberikan dan

mengambil tindakan korektif bila perilaku kepemimpinan tidak sesuai persyaratan

organisasi. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Barton J. Michelson (2002)

dengan judul ”Leadership and Power Base Development:Using Power Effectively

to Manage Diversity and Job-Related Interdependence in Complex

Organizations”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemimpin yang

bertanggung jawab adalah dapat memahami kebutuhan para karyawan dan dapat

bekerja sama dengan baik dengan bawahannya. Apabila pemimpin tidak dapat

bekerja sama dengan baik dengan karyawannya maka akan memundurkan

perusahaan.

Berdasarkan kusioner yang disebarkan kepada karyawan CV. Delta

Mina Jaya Surabaya menunjukkan hasil yang tinggi atau baik, akan tetapi terdapat

perbedaan antara fenomena dengan hasil setelah penyebaran kusioner, yang
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terjadi pada fenomena terdapat pergantian pemimpin yang baru pada beberapa

bagian pada CV. Delta Mina Jaya Surabaya yang dapat menimbulkan stres kerja,

sedangkan hasil dari penyebaran kusioner mendapatkan hasil nilai yang tinggi

terhadap pimpinan, hal tersebut disebabkan responden yang menjawab pada

kusioner mempunyai penilaian atas keseluruhan pimpinan CV. Delta Mina Jaya.

4.4.2. Pengaruh Kekuatan Posisi (Position Power) Terhadap Stress Kerja

Pada Karyawan CV. Delta Mina Jaya.

Selain melakukan pengujian simultan, peneliti juga telah melakukan

pengujian parsial, dimana dari hasil uji t diketahui besarnya nilai koefisien

korelasi (r) antara Kekuatan posisi (X1) dengan Stres (Y) adalah sebesar 0,368

sedangkan besarnya koefisien determinasi yang menunjukkan pengaruh kekuatan

posisi terhadap stres adalah sebesar (0,368)2 = 0,1354 atau 13,54% Nilai t hitung

variabel Kekuatan posisi adalah 2,407 dengan tingkat signifikansi 0,021 dimana

nilainya kurang dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis

yang menyatakan bahwa kekuatan posisi secara parsial berpengaruh signifikan

terhadap stres kerja telah terbukti kebenarannya.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa semakin kuat posisi

seorang pemimpin maka semakin meningkat stres kerja yang dialami oleh para

karyawannnya dan sebaliknya semakin lemah posisi seorang pemimpin maka

semakin menurun stres kerja yang dialami oleh para karyawan di CV. Delta Mina

Jaya.

Kekuatan posisi seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan ditentukan

oleh pengalaman dan kemampuan dalam pekerjaannya berdasarkan peringkat
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dalam struktur organisasi yang ditentukan oleh atasan. Seseorang yang

mendapatkan kekuatan posisi berdasarkan aturan-aturan atau prosedur yang sah

sesuai dengan ketetapan perusahaan atau disebut dengan kekuasaan yang sah.

Kekuatan yang bersumber dari pemberian hadiah dari pimpinannya kepada

karyawan atas prestasi yang dicapai seperti promosi.

Seseorang pimpinan akan kuat untuk bertahan pada posisinya apabila

pimpinan tersebut mendapatkan kekuasaan berdasarkan prosedur perusahaan yang

sudah ditentukan. Seorang pemimpin mendapatkan jabatanya berdasarkan

pemberian atau hadiah dari perusahaan berdasarkan kinerja karyawan yang baik,

serta apabila karyawan diangkat menjadi pimpinan karena paksaan baik dari pihak

perusahaan maupun rekan kerja maka dapat menimbulkan stress kerja. Untuk

mengurangi tingkat kestresan kerja pada karyawan, maka seorang pimpinan harus

bisa memperbaiki kinerjanya dengan baik serta meningkatkan kemampuan dan

pengetahuannya sesuai posisi yang duduki pada saat ini, dan memahami apa yang

menjadi kebutuhan karyawan.

Selye (1974) dalam Chafra dan Erkutlu (2002:287) merujuk pada kesulitan

untuk membedakan situasi ini, meskipun perbedaan ini tidak selalu diterapkan

dalam penggunaan umum istilah itu, dengan demikian dalam analisis berikut, stres

mengacu pada situasi dimana kesejahteraan individu dipengaruhi oleh kegagalan

mereka untuk menghadapi tuntutan lingkungan mereka.
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4.4.3. Pengaruh Kekuatan Pribadi (personal power) Terhadap Stress Kerja

Pada Karyawan CV. Delta Mina Jaya.

Dari hasil uji t pula diketahui besarnya nilai koefisien korelasi (r) antara

kekuatan pribadi (X2) dengan stres kerja (Y) adalah sebesar 0,372 sedangkan

besarnya koefisien determinasi yang menunjukkan pengaruh kekuatan pribadi

terhadap Stres kerja adalah sebesar (0,372)2 = 0,16 atau 16% Nilai t hitung variabel

kekuatan pribadi adalah 2,439 dengan tingkat signifikansi 0,020 dimana nilainya

kurang dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang

menyatakan bahwa kekuatan pribadi secara parsial berpengaruh signifikan

terhadap stres kerja telah terbukti kebenarannya.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa semakin kuat pribadi

seorang pemimpin maka semakin meningkat stres kerja yang dialami oleh para

karyawannya dan sebaliknya semakin lemah pribadi seorang pemimpin maka

semakin menurun stres kerja yang dialami oleh para karyawan di CV. Delta Mina

Jaya.

Kekuatan pribadi (Personal Power) didasarkan pada karakteristik individu

seseorang. Kekuatan pribadi sangat berharga bagi seorang pemimpin karena

pimpinan tidak bergantung pada tindakan/perilaku orang lain atau organisasi.

Kekuatan posisi seorang pemimpin berdasarkan kepribadian yang ada pada

dirinya serta kemampuan untuk mempengaruhi karyawan yang cukup besar,

dengan pengetahuan yang dimiliki, dan cara kerja yang profesional dapat

meningkatkan kestresan karyawan. Untuk merendahkan tingkat kestresan

karyawan tersebut maka seorang pimpinan tersebut diharapkan bisa mengevaluasi
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diri, memperhatikan apa yang menjadi keluhan karyawan, memberikan petunjuk

kerja yang baik kepada karyawan serta mengembangkan hubungan yang lebih

dekat dengan dengan karyawan, sehingga karyawan bisa secara optimal bekerja

tanpa ada rasa tertekan.

Kekuatan pribadi (Personal Power) didasarkan pada karakteristik individu

seseorang dan sebagian diberikan oleh bawahan. Artinya kepribadian (Personal

Power) dapat diartikan sebagai keseluruhan cara yang digunakan oleh seseorang

untuk bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain (Siagian, 1995:94).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Barton J. Michelson (2002) yang

bertujuan untuk mempertimbangkan kekuasaan sebagai kekuatan positif yang

terus-menerus digunakan untuk mencapai organisasi, kelompok, dan tujuan

individu, menunjukkan bahwa pemimpin yang bertanggungjawab adalah dapat

memahami kebutuhan para karyawan dan dapat bekerja sama dengan baik dengan

bawahannya. Apabila pemimpin tidak dapat bekerja sama dengan baik dengan

karyawannya maka akan memundurkan perusahaan.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil uji t diketahui besarnya nilai t hitung variabel kekuatan posisi adalah

2,407 dengan tingkat signifikansi 0,021 dimana nilainya kurang dari 0,05.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa

kekuatan posisi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap stres kerja telah

terbukti kebenarannya.

2. Dari hasil uji t diketahui besarnya nilai nilai t hitung variabel kekuatan pribadi

adalah 2,439 dengan tingkat signifikansi 0,020 dimana nilainya kurang dari

0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan

bahwa kekuatan pribadi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap stres

kerja telah terbukti kebenarannya.

5.2. Saran

Sebagai implikasi dari hasil penelitian ini dapat dikemukakan beberapa

saran yang dapat dipertimbangkan atau dimanfaatkan antara lain :

1. Untuk mengimplementasikan kekuatan posisi para pimpinan CV. Delta Mina

Jaya dapat memperbaiki kinerjanya dengan baik serta meningkatkan

kemampuan dan pengetahuannya sesuai posisi yang duduki pada saat ini, dan
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memahami apa yang menjadi kebutuhan karyawan sehingga hal tersebut

diharapkan dapat menurunkan tingkat stres kerja para karyawannya.

2. Diharapkan agar pimpinan CV. Delta Mina Jaya untuk mengimplementasikan

kekuatan pribadi dalam memimpin dengan cara dapat mengevaluasi diri,

memperhatikan apa yang menjadi keluhan karyawan, memberikan petunjuk

kerja yang baik kepada karyawan serta mengembangkan hubungan yang lebih

dekat dengan dengan karyawan, sehingga karyawan bisa secara optimal

bekerja tanpa ada rasa tertekan.
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Saudara / i diminta untuk mengisi seluruh nomor yang ada dalam
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saudara, karena itu seluruh identitas pribadi akan kami jaga penuh

kerahasiaannya. Untuk saudara ketahui dalam hal ini tidak ada penilaian salah

atau benar terhadap jawaban saudara dan tidak berpengaruh terhadap penilaian

diri saudara.

Atas kesediaan waktu dan partisipasi saudara, saya mengucapkan banyak

terima kasih.

Hormat Saya

Yulinda Rachmawati
Peneliti
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KUESIONER

a. Identitas Responden

1.Jenis Kelamin :

2.Usia :

3.Pendidikan terakhir :

b. Petunjuk Pengisian

Berilah tanda silang (X) pada kolom jawaban yang menurut anda tepat dan benar

Keterangan :

Sangat Tidak Setuju = (STS)

Tidak Setuju = (TS)

Netral = (N)

Setuju = (S)

Sangat Setuju = (SS)

c. Pernyataan

Kekuatan posisi (X1)

No. Pernyatan Legitimate Power STS TS N S SS

1
Posisi pimpinan saya memberikan hak bagi
dirinya untuk mengarahkan aktivitas
pekerjaan karyawan

2
Posisi pimpinan saya memberikan hak bagi
dirinya untuk untuk memutuskan apa yang
harus karyawan lakukan

3 Pimpinan saya mengharapkan kerjasama
yang baik antara pimpinan dan karyawan

4
Pimpinan saya berhak untuk mendapatkan
dukungan dari karyawan sesuai kebijakan
perusahaan

5
Posisi pimpinan saya tidak memberikan
kesempatan untuk mengubah prosedur kerja
karyawan
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6
Saya harus melakukan apa yang menjadi
keinginan pimpinan karena beliau atasan
saya.

7 Pimpinan saya berhak untuk mengharapkan
saya melaksanakan semua instruksinya

No. Pernyatan Reward Power STS TS N S SS
1 Pimpinan dapat merekomendasikan para

karyawannya jika memang karyawan
tersebut memiliki kinerja yang baik

2 Pimpinan dapat memberikan informasi
kepada pihak manajemen perusahaan jika
memang karyawan memiliki kinerja yang
baik

3 Pimpinan memberikan kesempatan untuk
kemajuan karyawan jika mampu
memberikan kinerja yang terbaik

4 Pimpinan tidak dapat meningkatkan gaji
para karyawannya meskipun kinerjanya
baik

5 Jika karyawan melakukan pekerjaan dengan
baik, maka pimpinan dapat
mempertimbangkan hal tersebut sebagai
kenaikan gaji

6 Pimpinan dapat memberikan bonus kepada
karyawan untuk mendapatkan peringkat
kinerja yang baik dalam perusahaan

7 Pimpinan dapat merekomendasikan promosi
bagi para karyawan jika mampu
memberikan kinerja di atas rata-rata

No. Pernyatan Coercive Power STS TS N S SS
1 Pimpinan dapat mengambil tindakan tegas

jika karyawan melakukan tindakan
indisipliner dalam pekerjaan

2 Pimpinan dapat memecat karyawan jika
karyawan memberikan kinerja di bawah
rata-rata (standar perusahaan)

3 Pimpinan dapat memberikan teguran secara
tertulis jika karyawan memberikan kinerja
di bawah rata-rata (standar perusahaan)

4 Pimpinan dapat memberikan peringatan jika
karyawan memiliki kebiasaan terlambat
datang pada saat bekerja

5 Pimpinan menyadari bahwa karyawan tidak
mendapat kenaikan gaji karena
pekerjaannya kurang memuaskan
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6 Pimpinan dapat memecat karyawan jika
karyawan mengabaikan kewajibannya

7 Pimpinan dapat menegur secara langsung
jika karyawan mengabaikan kebijakan yang
dibuat perusahaan

Kekuatan pribadi (X2)

No. Pernyataan Expert Power STS TS N S SS

1

Pimpinan dapat memberikan nasihat atau
instruksi pekerjaan kepada karyawan karena
pimpinan memiliki keahlian di bidang
tersebut

2

Karyawan selalu menuruti nasihat pimpinan
dalam penyelesaian pekerjaan karena
pimpinan selalu tepat dalam memberikan
instruksi

3
Jika ada pekerjaan mendesak, pimpinan
memberikan petunjuk pelaksanaan kerja
kepada karyawan

4 Pimpinan memberikan training khusus di
lapangan

5 Pimpinan tidak memiliki pengetahuan
khusus untuk mendukung pekerjaan
karyawan

6 Karyawan lebih menuruti saran pimpinan
karena pimpinan memiliki pengalaman yang
profesional

7 Pimpinan memiliki pengalaman yang
profesional untuk membantu pekerjaan
karyawan

No. Pernyatan Referent Power STS TS N S SS
1 Pimpinan memiliki kepribadian yang

menyenangkan
2 Karyawan ingin meniru kepribadian

pimpinan karena karyawan menyukai
pimpinannya

3 Karyawan tidak ingin menyamakan diri
dengan pimpinan

4 Karyawan mengagumi pimpinan karena
pimpinan memberikan perlakuan yang sama
kepada setiap karyawan
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5 Karyawan menyukai kualitas kepribadian
pimpinan

6 Karyawan ingin mengembangkan
hubungan yang lebih dekat dengan
pimpinan

7 Pimpinan bukanlah tipe yang disukai
karyawan untuk bekerjasama

Stres Kerja (Y)

No. Pernyatan STS TS N S SS

1 Karyawan merasa tertekan dengan tuntutan
pekerjaan yang banyak.

2
Dengan waktu yang terbatas, karyawan
dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan
yang banyak.

3 Karyawan merasa kurang mendapat
dukungan dari perusahaan.

4
Hubungan antar karyawan kurang baik
sehingga kurang mendukung penyelesaian
pekerjaan
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