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Penelitian ini merupakan penelitian bersifat sensus pada PT. Karoseri Handayani Tri Tunggal 

Malang dengan judul “ Pengaruh Tressor terhadap Prestasi Karyawan pada PT. Karoseri 

Handayani Tri Tunggal Malang”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan stressor 

kerja karyaan bagian produksi pada PT. Karoseri Handayani Tri Tunggal Malang, 

mendiskripsikan tingkat stress kerja karyawan bagian produksi pada PT. Karoseri Handayani Tri 

Tunggal Malang, mendiskripsikan prestasi kerja karyawsan bagian produksi pada PT. Karoseri 

Handayani Tri Tunggal Malang, mengetahui pengaruh stressor terhadap prestasi kerja karyawan 

bagian produksi pada PT. Karoseri Handayani Tri Tunggal Malang, mengatahui pengaruh stress 

terhadap prestasi kerja karyawan bagian produksi pada PT. Karoseri Handayani Tri Tunggal 

Malang. 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dua analasis, 

yaitu analisis Regresi Linier Berganda dengan uji f digunakan untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh stressor terhadap stress kerja karyawan pada bagian produksi PT. Karoseri Handayani 

Tri Tunggal Malang dan menggunakan analisis Regresi Linier Sederhana untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh stress kerja terhadap prestasi kerja karyawan bagian produksi pada PT. 

Karoseri Handayani Tri Tunggal Malang. Dengan menggunakan uji t untuk mengetahui stressor 

individu berpangaruh dominan terhadap stress kerja. 

Alat yang digunakan un tuk mengetahui stressor berpengaruh terhadap stress kerja karyawan 

bagian produksi dengan analisis Regresi Linier Berganda dengan koefisien Determinasi (R2) 

serta uji f diperoleh hasil R2 sebesar 0,989. jadi besarnya pengaruh stressor terhadap stress kerja 

karyawan sebesar 98,9 % dan sisanya 1,1% dipengaruhi oleh variable lain selain dalam 

penelitian ini. Sedangkan untuk mengetahui stress berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan 

bagian produksi dengan menggunakan analisis Regresi Linier Sederhana, dengan koefisien 

Determinasi (R2) serta uji t diperoleh R2 sebesar 0,132, jadi besarnya pengaruh stress terhadap 

prestasi kerja sebesar 13,2 % dan sisanya sebesar 86,8 % dipengaruhi oleh variable lain selain 

dalam penelitian ini. 

Dari hasil analisis linier berganda dapat disimpulkan bahwa variable stressor berpengaruh secara 

simultan terhadap stress kerja karyawan produksi pada PT. Karoseri Handayani Tri Tunggal 

Malang. Selanjutnya dengan analisis Regresi Linier Sederhana dapat diketahui stress kerja 

berpengaruh secara parsial terhadap prestasi kerja karyawan bagian produksi PT. Karoseri 

Handayani Tri Tunggal Malang dan dengan menggunakan uji t untuk mengetahui stressor 

individu yang berpengaruh dominan terhadap stress kerja karyawan bagian produksi pada PT. 

Karoseri Handayani Tri Tunggal Malang. 

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis mengimplikasikan sebaiknya PT. Karoseri Handayani Tri 

Tunggal Malang hendaknya dapat mengendalikan faktor-faktor penyebab stress sehingga selalu 

dalam tingkat kewajaran karena justru diperlukan untuk memberikan rangsangan-rangsangan 

agar karyawannya dapat meningkatkan prestasi kerjanya. Kondisi lingkungan fisik, individu, 



kelompok dan organisasi yang terlalu baik justru dapat menyebabkan karyawan terlena sehingga 

sulit untuk berinovasi 

 


