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ABSTRAKSI
Dunia usaha mencatat bahwa mau tidak mau masalah stres kerja harus
mcndapat periuttian scrius daTi pihak rnanajernen. Pengabaian terhadap masalah stres
kerJa hanya akan menimbulkan kerugtan bagi pillak perusahaan. Perusahaan dltuntut
untuk mendptakan berbagai kebijaksanaan yang dapat membawa para karyawannya
pada tmgkat stres yang wajar, t,dak terlalu berat tapi juga tidak terJatu ringan, Stres

yang terlaiu berat maupun terlaiu ringan sarna-sarna memberi dampak negatif

Bagaimanapun Juga kondisi stres dapat mempcngaruhi motivasi bcrprcstasi scscorang
sedangkan kim semua menyadari bahv.'a rnotivasi berprestasi merupakan pendorong
seseorang datam berkarya. Beranjak dad hal itulah penulis membuat skripsi dengan
judul "Hubungan Dan Kontribusi Pcngaruh Variabel Stres Kerja Deugau Motivasi
Berprcstasl Para Karya\van StafPT. PO Cand1 Baru Sidoatjo".
Berdasarkan teori-toori yang dikcmukakan dan menjadi acuan dalam
penelitian ini, penulis mengajukan sebuah hipotcsa dimana diduga stres kerJ(I
berpengaruh terhadap rnotivasi berprestasi karyawan star PT. PG Cand; Baru

Sidoatjo.
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam pe:nelitian ini, penuhs
menggunakan tiga buah kucslOner. Kllesioner yang pertama dih'Unakan unluk
mengetahm Jenis kepribadian, kuesioner kedua untuk mengetahm tingkat stres, d.::n
kuesioner ketiga atau terakhir uotuk mengetahuj tingkat motivasi berprestasl
seseorang. SeJuruh kuesioner yang disebarkan pada para karjtawan stafPT. PG Candi
Baru Sidoarjo berhasll dikumpulkan kembali.
Apabila dalam banyak teori dikatakan bahwa seomng indlvldu bertipe
kepribadian A lebih rentan terhadap stres dlbandingkan mdividu bempe keprtbadian
B, akan tetapi menurut hemat penuJis bukan berarti orang dengan ttpe kepnbadian B
tidak bisa terkena apa yang disebut stres kclja. Bahkan hal tersebut Justru merupakan
suatu tantangan bagi perusahaan yang mcmiliki banyak karyawan yang benipe
kepribadian B, bagairnana pihak manajetnen bisa menclptakan konaisl kelja dengan
tingkat stres yang optimal sehingga dapat memotivasi para karyawannya untuk
berprestasi secara optimal.
Dan keseluruhan kuesioner yang berasal dan karyawan star bertlpe
kcpribadian R temyata hanya lima puluh kuesloner saja yang bisn dianalisa karena
temyata ada duu kuesioner yang pengisiannya tidak leng:kap~ Data yang telah
diperolch itu kemudian dioiah menggunakan paket "statistical Program for Social
SClencc (SPSSr<
Melatui uji vahdjtas, item-item kucsioncf II yang semula beljurnlah de\apan
puluh kemudian tinggal 76 item saja, Kernudian sete1ah uji keandalan terbukti bahwa
alat ukl![ yang digunakan lersebut andaL
Untuk item-item yang terdapat di kucslOncr III ternyata tak ada satupun yang
dinyatakan gUgUL Hal itu ocrani bahwa semua item dalam kuesioner 111 tersebut
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dill;,:atakan valid. Sam;] na!nya dt:ngan yang ddakukan padll kucsioner I\. pada
kue;;ioner 111 inrpwi setelah dtlakukan uji k~lmdah:m ternyata tcrbuhtl hahwa alat ukur
tersebut juga terbuk1t anda! sete!ah mclalui l~ji asumsi, dapat din}atakan balnva
pcnelitlan im adalah sahin_
Dari perhitungan~perhitu:1gar. yang tdah dilakukan Icrhadap data yang tdah
diperoJeh7 terbuh.ti bahwa hipofcsa yang. mcnduga adanya pengaruh stres kcrJa
terbadap motivasi berprestasi karyawan staf PT PG Candi Baru Sidoarjo adalan
benar. Dengan kata lain? leori-teOTi yang memhahas tentang pengaruh stres kerja
terhadap mOflVasi kelja seorang indlvidu terbukti benar dan betlaku di pcrusahaan dl
mana pClmlis mcngadakan pcnelitmn umuk skripsi 1m.
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