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ABSTRAKSI

Stephanie Yuanita Indrasan. 119510051. Perbedaan Kinerja Distributor Multi Level
Marketing Lini Pertama Wanita ditinjau dan Tingkat Stres Kerja dan Kepercayaan
Din Individu.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja distributor MLM lini
pertama wanita ditinjau dari tingkat stres keIja dan kepercayaan diri individu.
Populasi pcnelitian im adalah distributor DXN wanita. Adapun karakteristik
sampeluya adalah wanita yang mcnjadi distributor DXN Indonesia, berpangkat lim
pertama, melakukan penjualan produk dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, melakukan
tutup poin setiap I bulan dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, dan belum mernperoleh
bonus tambahan diluar rabat pcnjualan produk. Pengambilan data dilakukan di DXN
Indonesia cabang Jakarta. Jumlah respondcn yang diperoleh adalah 118 subjck. Dari 118
subjek yang layak dianalisis tersebut. terdapat 9 subjek berusia 17-25 tahun, 9 subjck
berusia 26-35 tahun, 9 subjek berusia 36-45 tahan, 45 subjek berusia 46-55 tahun ,dan 46
subjek berusia diatas 55 tahun. Ditinjau dari tingkat pcndidikan, 73 subjek lulus
pendidikan SMA, 9 subjek lulus pendidikan D-2, 27 subjek lulus pendidikan D-3
(Akademi), dan 9 subjek lulus pendidikan S-1. Bila dilihat dari lamanya bergabung
dengan DXN, 82 subjek telah bergabung sejak tahun 1998 dan 36 subjek telah bergabung
sejak tahun 1999.
Pcngukuran terhadap variabel tingkat stres ketja dan kepercayaan diri individu
menggunakan kuesioner yang masing-masing terdiri dari 40 aitern dan 50 aitern.
Sedangkan data kineIja diperoleh dari laporan bulanan distributor yang diambil langsung
melalni upline (distributor yang menjadi "atasan" indhidu tersebut).
Pengujian validitas dilakukan dengan korelasi product moment Pearson. Pada uji
validitas dcngan taraf sigmfikansi 0,05 diperoleb 10 aitern gugur dan 30 aitern lainnya
sahih pada kuesioner tingkat stres kerja sedangkan pada kuesioner kepercayaan diri
individu terdapat J4 aitern gugur dan 36 aitern lainnya sahih. Dengan mcnggunakan
teknik analisis Alpha Cronbach, kuesioner tingkat stres kerja memiliki r. sebesar 0,6937
dan kuesioner kepercayaan diri individu merniliki rtt sebesar 0,6347. Penghitungan
validitas dan reliabilitas alat ukur menggunakan program SPSS for Windows Release 9.0.
Hasil analisis data dengan taraf signifikansi 0,05 menggunakan two-way ANOVA
menunjukkan adanya perbedaan kineIja distributor MLM lim pertama wanita ditinjau dari
kepercayaan diri (F = 4,196 dan P = 0,043), Hal ini berarti distributor yang memiliki
kepercayaan diri tinggi mernpanyai rata-rata kineIja yang lebm baik dibandingkan dengan
mereka yang kepercay'dUIl diriuya rendah. Ditinjau dari tingkat stres kerja, analisis data
mcnur\iukkan tidak ada pcrbedaan kineIja distributor MBA lini pertama wanita (F =
1,446 dan p = 0,232), naman distributor yang memiliki tingkat stres keIja tinggi merniliki
rata-rata kineIja lebih tinggi dibandiugkan dengan yang stres keIjanya rendah. Analisis
data berikutuya mcnunjukkan adanya interaksi antara tingkat stres kerja dan kepercayaan
diri individu dengan kiuetja distributor MLM lini pertama wanita (F = 5,610 dan P =
0,020). Rata-rata kineIja tertinggi terdapat pada distributor yang merniliki stres ketja
rcndah dan kepercayaan diri tinggi sedangkan rata-rata kineIja tercndah terdapat pada
distributor yang memiliki stres kerja dan kepercayaan diri rendab. Adapun sumbangan
efektif dari vanabel penelitian ditunjukkan dengan koefisicn determinasi R2 (R squared)
sebesar 0,099. Hal ini berarti hanya 9,9% variansi dari variabel kinerja dapa! dijelaskan
oleh variabel stres keIja dan kepercayaan diri individu.
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