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ABSTRAKSI 


Dalam mengelola sumber daya manusia yang dimiliki maka perusahaan 
perlu memperhatikan adanya etika kerja, stres kerja, dan keterlibatan kerja karyawan 
yang dimilikinya. Peranan manajemen perusahaan semakin penting artinya dalam 
upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha 

Etika kerja adalah adalah norma kultural yang menempatkan nilai moral 
ditambah dalam melakukan pekerjaan dan berdasarkan pada keyakinan bahwa kerja 
mempunyai nilai intrinsik untuk kepentingannya. 

Stres kerja adalah keadaan internal individu yang menerima ancaman pada 
keberadaan fisik dan atau psikisnya. 

Keterlibatan kerja adalah suatu keadaan dimana seseorang secara psikologis 
mengidentifikasikan diri dengan pekerjaannya. 

Penelitian ini bertujuan : (a) Untuk mengetahui besamya pengaruh etika 
kerja dan stres kerja karyawan terhadap keterlibatan kerja karyawan PT. Pancar 
Public Service Surabaya. (b) Untuk mengetahui dari variabel-variabel tersebut yang 
memiliki pengaruh yang dominan terhadap keterlibatan kerja karyawan PT. Pancar 
Public Service Surabaya 

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan 
menggunakan metode atau alat analisis statistik regresi tinier berganda. Populasi yang 
diambil sebesar 40 karyawan pada PT. Pancar Public Service. 

Hasil analisis regresi tinier berganda diperoleh persamaan sebagai berikut : 
Y = -1,240 + 0.293 (Xt) + 0.610 (X2) 

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
(a) HasH pengujian variabel etika kerja (Xl) dan stres kerja (X2) mempunyai 

pengaruh yang bermakna terhadap keterlibatan kerja karyawan (Y) PT. Pancar 
Public Service Surabaya dapat diterima. Hal ini terbukti bahwa nilai F hitung 
sebesar 128,442 > F tabel sebesar 3,28 dan signifikansinya adalah sebesar 0,000 
lebih kecil dari 0,05. Koefisien determinasi berganda (R2 

) sebesar 0,886 atau 
88,6%. 

(b) HasH pengujian secara parsial bahwa variabel stres kerja (X2) merupakan variabel 
yang mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap keterlibatan kerja (Y) dapat 
diterima. Hal ini terbukti dari koefisien parsialnya mempunyai pengaruh terbesar 
sebesar 0,717 yang artinya sumbangan variabel stres kerja (X2) terhadap 
keterlibatan kerja (Y) adalah sebesar 71,7 %. 

Dengan diketahui bahwa etika kerja dan stres kerja mempunyai pengaruh 
yang bermakna terhadap keterlibatan kerja maka karyawan harus dapat meningkatkan 
etika kerjanya dan menurunkan stres kerjanya sehingga keterlibatan kerja karyawan 
pada perusahaan dapat meningkat 
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