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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan peneitian yang sudah diteliti oleh 

seorang peneliti suatu objek yang menggambarkan kondisi suatu objek yang 

diteliti dan juga variabel apa saja yang digunakan untuk meneliti, dan dengan 

menggunakan alat apa untuk menelitinya. 

Sebagai pertimbangan dan acuan perbandingan untuk landasan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menggunakan 

penelitian terdahulu sebagai berikut : 

1. Penelitian oleh Noviansyah dan Zunaidah 2011 dengan judul “Pengaruh 

Stres Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. 

Perkebunan Minanga Ogan Baturaja”. Dalam penelitian tersebut diteliti 

pengaruh stres kerja dan motivasi terhadap kinerja secara pasrsial, 

simultan, dan variabel yang paling dominan berpengaruh. Dengan hasil 

penelitian bahwa stres kerja dan motivasi secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Stres kerja dan motivasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja secara simultan, dan 

motivasi berpengaruh lebih besar daripada stres kerja. 

2. Penelitian oleh Valentinus Herista tahun 2014 dengan judul “Pengaruh 

Kepuasan Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Studi 

Kasus Pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang 

Kapuas Hulu”. Dalam penelitian ini diteliti pengaruh kepuasan kerja dan 

motivasi kerja secara parsial dan simultan terhadap kinerja karyawan. 
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Hasil dari penelitian ini adalah kepuasan kerja dan motivasi kerja secara 

simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kepuasan kerja secara 

parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan namun motivasi 

kerja secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

3. Penelitian oleh H.M. Thamrin Noor (2016) dengan judul “Analisa 

Pengaruh Disiplin Kerja, Stress Kerja, dan Prestasi Terhadap Kinerja 

Pegawai Bandar Udara Hasan di Sampit”. Teknik analisis data 

menggunakan regresi linier berganda dengan hasil penelitian variabel 

Disiplin Kerja, Stres Kerja, dan Prestasi masing-masing berpengaruh 

signifikan terhadap Kinerja Karyawan. 

B. Kajian Pustaka 

1. Kinerja 

a. Pengertian Kinerja 

Kinerja adalah suatu hasil kerja seseorang, baik secara kualitas 

maupun kuantitas didalam menjalankan tugasnya sesuai dengan 

tanggungjawab yang diberikan. Dalam Bahasa Inggris istilah kinerja 

ialah job performance atau actual performance yang mempunyai arti 

prestasi kerja atau prestasi yang sesungguhnyadicapai (Mangkunegara, 

2006). 

Hasibuan dan Sutiadi (2003) mengemukakan bahwa kinerja 

adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan 

tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang di dasarkan atas 

kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu dengan kata lain 



11 
 

 

bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang dalam 

melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya sesuai dengan kriteria 

yang ditetapkan. 

b. Indikator Kinerja 

Pada dasarnya suatu kinerja mempunyai ukuran secra kualitatif 

dan kuantitatif untuk menunjukkan adanya tingkat pencapaian suatu 

sasaran maupun tujuan yang sudah ditetapkan dan yang dapat dihitung 

serta dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja seorang 

karyawan setiap hari pada sebuah perusahaan. Pengukuran kinerja 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kinerja seseorang pada suatu 

perusahaan. Menurut (Mangkunegara, 2006) dalam bukunya yang 

berjudul evaluasi kinerja SDM, kinerja mempunyai beberapa faktor yang 

mempengaruhi dan dapat diukur dengan kuantitas, kualitas dan ketepatan 

waktu. Berikut ini cara pengukurannya : 

1) Kuantitas, yaitu jumlah produk yang harus diseleseikan maupun 

produk yang dihasilkan.  

2) Kualitas, yaitu mutu yang dihasilkan. 

3) Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya pekerjaan yang dilakukan 

dengan waktu yang telah ditetapkan. 

c. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang di dalam 

pekerjaannya ialah sebagai berikut : 

1) Jumlah dan komposisi kompensasi yang diberikan  
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2) Penempatan kerja yang tepat. 

3) Motivasi karyawan. 

4) Pelatihan dan promosi 

5) Rasa aman di masa depan 

6) Hubungan dengan rekan kerja 

7) Hubngan dengan pemimpin 

8) Stres kerja karyawan 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor diatas merupakan 

faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seorang karyawan pada sebuah 

perusahaan. Jika faktor-faktor diatas dirasakan oleh setiap individu 

karyawan denga baik tanpa adanya faktor yang bertolak belakang maka 

hasil kinerja yang diinginkan sebuah perusahaan dapat dicapai dengan 

target yang diinginkan. 

2. Stres Kerja 

a. Pengertian Stres Kerja 

Menurut Nawawi (2006) memberikan definisi stres sebagai suatu 

keadaan tertekan, baik secara fisik maupun psikologis. Keadaan tertekan 

tersebut secara umum merupakan kondisi yang memiliki karakteristik 

bahwa tuntutan lingkungan melebihi kemampuan individu untuk 

meresponnya. Lingkungan tidak berarti hanya lingkungan fisik saja, 

tetapi juga lingkungan sosial. Lingkungan seperti ini juga terdapat dalam 

organisasi kerja sebagai tempat setiap anggota organisasi atau karyawan 

menggunakan sebagian besar waktunya dalam kehidupan sehari-hari. 
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Stres kerja menurut Handoko (2011) adalah suatu kondisi 

ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi 

seseorang. Stres yang terlalu besar dapat mengancam kemampuan 

seseorang untuk menghadapi lingkungan. 

Sebagai hasilnya, pada diri para karyawan berkembang berbagai 

macam gejala stres yang dapat mengganggu pelaksanaan kerja mereka. 

Gejala-gejala ini menyangkut baik kesehatan fisik maupun kesehatan 

mental. Orang-orang yang mengalami stres bisa menjadi nerveous dan 

merasakan kekhawatiran kronis. Mereka sering menjadi mudah marah 

dan agresif, tidak dapat relaks atau menunjukkan sikap yang tidak 

kooperatif. Mereka biasanya sering melarikan diri dengan minum 

alkohol atau merokok secara berlebihan. Disamping itu, mereka bahkan 

bisa terkena berbagai penyakit fisik, seperti masalah pencernaan atau 

tekanan darah tinggi, serta sulit tidur. 

Kondisi-kondisi tersebut meskipun dapat juga terjadi karena 

penyebab-penyebab lain, tetapi pada umumnya hal itu merupakan gejala-

gejala stres. Stres kerja merupakan bagian dari stres dalam kehidupan 

sehari-hari. Dalam bekerja potensi untuk mengalami stres cukup tinggi, 

antara lain dapat disebabkan oleh ketegangan dalam berinteraksi dengan 

atasan, pekerjaan yang menuntut konsentrasi tinggi, beban kerja yang 

tidak sesuai dengan kemampuan, kondisi kerja tidak mendukung, 

persaingan yang berat dan tidak sehat, dan lain sebagainya. 
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Stres kerja adalah suatu keadaan tertekan, baik secara fisik 

maupun psikologis. Keadaan tertekan tersebut secara umum merupakan 

kondisi yang memiliki karakteristik bahwa tuntutan lingkungan melebihi 

kemampuan individu untuk meresponnya (Nawawi2006). Indikator dari 

stres kerja menurut Robbins (2006) dapat dikelompokan menjadi 3 

kategori sebagai berikut: 

a. Gejala Fisiologis, yaitu adanya perubahan kimia tubuh dan sering 

ditandai dengan sakit kepala, sakit perut, dan meningkatkan laju detak 

jantung. 

b. Gejala Psikologis, stres yang berkaitan dengan pekerjaan dapat 

menyebabkan ketidakpuasan dalam melaksanakan kerja, sehingga 

memunculkan ketegangan, kecemasan, kebosanan, dan menunda-

nunda pekerjaan. 

c. Gejala Perilaku, mencangkup perubahan dalam kebiasaan hidup, 

gelisah, merokok, nafsu makan berkurang. 

Mangkunegara dalam Nawawi (2006) mendefinisikan stres kerja 

sebagai rasa tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi 

pekerjaannya. Stres kerja dapat terjadi pada setiap jajaran, baik 

pemimpin (manajer) maupun yang dipimpin, staf dan para tenaga 

ahli/profesional di lingkungan suatu organisasi. Oleh karena itu usaha 

untuk menghindari stres menjadi sangat penting untuk dilakukan. Usaha 

tersebut harus dilakukan pada pimpinan dari jajaran bawah, menengah 
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sampai jajaran atas, karena siapapun diantaranya yang mengalami stres 

tidak dapat dan tidak mungkin bekerja secara efektif dan efisien. 

b. Penyebab Stres 

Kondisi-kondisi yang cenderung menyebabkan stres disebut 

stressors. Menurut Handoko (2011) penyebab stres ada dua, yaitu on-

the-job dan off-the-job. Penyebab-penyebab stress on-the-job antara lain 

beban kerja yang berlebihan, tekanan atau desakan waktu, kualitas 

supervisi yang jelek, iklim politis yang tidak aman, umpan balik tentang 

pelaksanaan kerja yang tidak memadai, wewenang yang tidak mencukupi 

untuk melaksanakan tanggung-jawab, kemunduran peranan, frustrasi, 

konflik antar pribadi dan antar kelompok, perbedaan antara nilai-nilai 

perusahaan dan karyawan, serta berbagai bentuk perubahan. Sedangkan 

penyebab stres off-the-job antara lain kekuatiran finansial, masalah-

masalah yang bersangkutan dengan anak, masalah-masalah fisik, 

masalah-masalah perkawinan (misal, perceraian), perubahan-perubahan 

yang terjadi di tempat tinggal, serta masalah-masalah pribadi lainnya, 

seperti kematian sanak saudara. 

c. Jenis-Jenis Stres 

Selye (2001) membedakan jenis-jenis stres terbagi menjadi 2 

(dua), yaitu: 

1) Distress 

Merupakan jenis stres yang diakibatkan oleh hal-hal yang tidak 

menyenangkan yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat tidak 
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sehat, negatif, dan destruktif (bersifat merusak), yang diasosiasikan 

dengan keadaan sakit, penurunan nafsu makan, pertengkaran, kematian 

pasangan hidup, dan lain-lain. 

2) Eustress 

Merupakan jenis stres yang diakibatkan oleh hal-hal yang 

menyenangkan. hasil dari respon terhadap stres yang bersifat sehat, 

positif, dan konstruktif (bersifat membangun). Hal tersebut termasuk 

kesejahteraan individu dan juga organisasi yang diasosiasikan dengan 

pertumbuhan, fleksibilitas, kemampuan dalam beradaptasi, dan 

tingkat performance yang tinggi. Sebagai contoh: perubahan peran 

setelah menikah, kelahiran anak pertama, dan lain-lain. 

3. Motivasi 

a. Pengertian Motivasi Kerja 

Pada bab ini disajikan kajian pustaka tentang motivasi yang 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. Salah satu faktor 

yang menjadi penentu keberhasilan dalam mencapai tujuan 

perusahaan adalah dengan memberikan motivasi kerja kepada 

karyawan perusahaan untuk dapat meningkatkan kinerja dari 

karyawan perusahaan. 

Menurut Winardi (2002) mengemukakan bahwa “istilah 

motivasi (motivation) berasal dari perkataan latin yakni movere yang 

berarti menggerakan (to move)”. Motivasi adalah pemberian daya 

penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka 
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mau bekerja dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan, 

Hasibuan (2007). Ishak dan Hendri (2003) mengemukakan bahwa 

“motivasi sebagai suatu hal pokok yang menjadi dorongan setiap 

motif untuk bekerja”. Motivasi sering kali diartikan pula sebagai 

faktor pendorong perilaku seseorang. 

Motivasi adalah serangkaian nilai-nilai yang mempengaruhi 

individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan 

individu. Sikap dan nilai tersebut merupakan suatu kekuatan untuk 

mendorong individu bertingkah laku dalam mencapai tujuan. 

Dorongan tersebut terdiri dari dua komponen, yaitu arah perilaku kerja 

(kerja untuk mencapai tujuan), dan kekuatan perilaku (sebagai 

penguat usaha individu dalam bekerja). Motivasi meliputi perasaan 

unik, pikiran dan pengalaman masa lalu yang merupakan bagian dari 

hubungan internal dan eksternal perusahaan. 

Motivasi adalah cara memuaskan dengan memenuhi 

kebutuhan seorang karyawan, yang berarti bahwa ketika kebutuhan 

seseorang dipenuhi oleh faktor-faktor tertentu, orang tersebut akan 

mengerahkan upaya terbaik untuk mencapai tujuan organisasi 

Robbins (2007). Menurut Robbins (2008) motivasi sebagai proses 

yang menjelaskan intensitas, arah dan ketekunan seseorang individu 

untuk mencapai tujuan. Berdasarkan pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa; 
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1) Motivasi kerja merupakan bagian yang urgen dalam suatu 

organisasi yang berfungsi sebagai alat untuk pencapaian tujuan 

atau sasaran yang ingin dicapai, 

2) Motivasi kerja mengandung dua tujuan utama dalam diri individu 

yaitu untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pribadi dan tujuan 

organisasi, dan 

3) Motivasi kerja yang diberikan kepada seseorang hanya efektif 

manakala di dalam diri seseorang itu memiliki kepercayaan atau 

keyakinan untuk maju. 

b. Motivasi Internal 

Motivasi internal adalah motivasi yang timbul dari diri sendiri. 

Motivasi internal merupakan yang paling kuat karena tidak dapat 

dipengaruhi oleh motivasi eksternal atau lingkungan. Motivasi 

internal juga tidak dapat dipengaruhi oleh motivasi eksternal atau pun 

sebaliknya motivasi eksternal tidak dapat dipengaruhi oleh motivasi 

internal. 

Menurut hasibuan (2006) ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi motivasi eksternal, antara lain : 

1) Achievement (prestasi kerja) adalah keberhasilan seorang karyawan 

dalam menyelesaikan tugas. 

2) Advancement (pengembangan diri) adalah suatu keinginan 

seseorang untuk mengembangkan karier di dalam organisasi. 
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3) Work it self (pekerjaan itu sendiri) adalah variasi pekerjaan dan 

kontrol atas metode serta langkah-langkah kerja. 

4) Recognition (pengakuan) artinya karyawan memperoleh 

pengakuan dari organisasi bahwa ia adalah orang, berprestasi baik 

diberi penghargaan, dan pujian. 

Banyak perlakuan yang dapat dilakukan dalam meningkatkan 

motivasi internal, antara lain memberikan penghargaan kepada 

karyawan yang berprestasi. Memberikan kesempatan melanjutkan 

pendidikan serta membuka peluang bagi promosi karir dan 

sebagainya. 

c. Motivasi Eksternal 

Motivasi eksternal adalah motivasi yang timbul dari luar diri atau 

lingkungan, orang lain, dsb. Motivasi ini tidak sekuat motivasi internal 

karena harus mendapatkan dorongan dari luar agar bisa timbul. Motivasi 

yang bersumber dari luar diri yang turut menentukan perilaku seseorang 

dalam kehidupan seseorang. Yuwono dkk. (2005) mendefinisikan 

motivasi sebagai suatu proses yang membangkitkan, mengarahkan dan 

menjaga atau memelihara perilaku manusia agar terarah pada tujuan. 

Menurut Herzberg dalam Teck Hong dan Waheed (2011) yang 

tergolong sebagai faktor motivasi eksternal antara lain: 

1) Company policy (kebijakan perusahaan) adalah aturan yang 

ditetapkan oleh organisasi sebagai pegangan manajemen dalam 

melaksanakan kegiatan. 
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2) Relationship with pers (hubungan dengan rekan kerja) adalah 

komunikasi antar karyawan dalam menyelesaikan tugas. 

3) Work security (keamanan kerja) adalah persepsi individu karyawan 

terhadap karyawan variabilitas nilai imbalan, mutasi wilayah, dan 

peluang pemutusan hubungan. 

4) Relationship with supervisor (hubungan dengan atasan) merupakan 

unsur utama dari kinerja kerja karyawan 

5) Gaji adalah imbalan finansial yang diterima oleh karyawan 

meliputi upah, premi bonus, dan tunjangan. 

Untuk lebih meningkatkan performance dan sikap lebih 

positif, sebaiknya menggunakan dan berpusat pada faktor faktor 

motivator. Pekerjaan seharusnya dirancang sedemikian rupa sehingga 

menghasilkan derajat penghargaan yang tinggi oleh kedua faktor 

tersebut. 

Motivasi eksternal merupakan faktor yang berpengaruh 

penting dalam hubungannya dengan kinerja karyawan. Muogbo 

(2013) menyatakan bahwa pentingnya reward dalam kinerja sehari-

hari tugas pekerja tidak dapat melebih-lebihkan, terutama ketika 

datang untuk mendapat hasil untuk pekerjaan yang dilakukan. Dengan 

peningkatan motivasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari 

karyawan organisasi. 
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C. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan Antara Variabel Stres Kerja Dan Kinerja Karyawan 

Stres kerja memiliki hubungan yang berkesinambungan karena stres 

yang dirasakan oleh karyawan akan sangat mempengaruhi kinerja karyawan 

menurut Sprihanto, dkk (2003), hubungan stres dengan kinerja tampak jelas 

bahwa stres yang terlalu rendah atau tinggi dapat menyebabkan kinerja yang 

rendah (tidak optimum). 

Stres yang berlebihan akan menyebabkan frustasi dan dapat 

menurunkan kinerjanya, sebaliknya stres yang terlalu rendah menyebabkan 

karyawan tersebut tidak termotivasi untuk berkinerja dengan baik. Menurut  

Rose dalam jurnal Usman Basher & Muhammad Ismail Ramay (2010), 

karyawan memiliki kecendrungan tingkat stres yang tinggi terntang waktu 

bekerja berjam-jam lebih lama yang akan mengurangi dorongan karyawan 

untuk melakukan yang lebih baik, stres di lingkungan kerja mengurangi niat 

karyawan untuk melakukan lebih baik dalam meningkatkan kinerjanya, jika 

stres meningkat kecenderungan karyawan untuk bekerja lebih baik 

menurun. Tetepi stres kerja diperlukan untuk meingkatkan kinerja karyawan 

dengan tingkat tertentu. 
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Gambar 2.1 

Hubungan stres kerja dan kinerja karyawan 

Tinggi 

 

 

kinerja 

 

   

Rendah Stres kerja  Tinggi 

     Sumber : Data diolah, 2018 
 

Sedangkan menurut Robin (1996) menyatakan logika yang 

mendasari U terbalik itu adalah bahwa tingkat rendah sampai sedang sering 

melakukan stres merangsang tubuh dan meningkatkan kemampuan 

bereaksi. Pada saat itulah individu sering melakukantugasnya dengan lebih 

baik. 

2. Hubungan Antara Variabel Motivasi Dan Kinerja Karyawan 

Motivasi merupakan rangsangan dari luar dalam bentuk benda atau 

bukan benda yang dapat menumbuhkan dorongan pada orang untuk 

memiliki, menikmati, menguasai atau mencapai tujuan melakukan sesuatu. 

Menurut Robbins (2011), motivasi merupakan keinginan untuk melakukan 

sesuatu dan menentukan kemampuan bertindak untuk memuaskan 

kebutuhan individu. Melalui kebutuhan tersebut, seseorang dituntut untuk 

bekerja lebih giat dan aktif dalam bekerja, karena dengan seseorang 
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memiliki motivasi yang tinggi dalam melakukan pekerjaannya maka kinerja 

seseorang didalam perusahaan akan optimal, yang pada akhirnya 

berdampak pada tercapainya tujuan organisasi. 

Adi Lukman Hakim (2015) menyebutkan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan yaitu faktor motivasi, dimana motivasi 

merupakan kondisi yang menggerakan seseorang berusaha untuk mencapai 

tujuan atau mencapai hasil yang diinginkan. Terbentuknya motivasi yang 

kuat, akan dapat membuahkan hasil atau kinerja yang baik sekaligus 

berkualitas dari pekerjaan yang dibebankan organisasi kepada seorang 

karyawan. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan motivasi 

yang dimiliki oleh karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya akan 

memberikan peningkatan terhadap kinerjanya.  

D. Kerangka Pikir 

Kerangka konsep penelitian merupakan sebuah gambaran dan pedoman 

pemikiran yang nantinya akan dijadikan sebuah dasar mengenai arah penelitian 

yang akan dilakukan, kerangka pikir akan memberikan penjelasan sementara 

terhadap gejala yang menjadi masalah atau objek dari peneliti. 

Kinerja adalah suatu prestasi kerja yang dicapai oleh seseorang 

(Mangkunegara, 2002) didalam menjalankan suatu pekerjaan tentunya 

perusahaan menginginkan kinerja dari seorang karyawannya secara efektif dan 

efisien yang nantinya memberikan hasil yang maksimal. 

Definisi variabel stres kerja adalah suatu keadaan tertekan, baik secara 

fisik maupun psikologis. Keadaan tertekan tersebut secara umum merupakan 
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Motivasi Internal : 

 Achievement (Prestasi kerja) 

 Advancement (pengembangan diri) 

 Work it self (pekerjaan itu sendiri) 

 Recognition (pengakuan) 

 

Motivasi Eksternal : 

 Companypolicy(kebijakan 

perusahaan) 

 Relationship with peers 

(hubungandengan rekan kerja) 

 Work security (keamanan kerja) 

 Relationship with supervisor 

 Gaji 

 

Stres Kerja : 

 Gejala fisiologi 

 Gejala psikologis 

 Gejala perilaku 

 

Kinerja karyawan 

 Kuantitas 

 Kualitas 

 Ketepatan waktu 

 

kondisi yang memiliki karakteristik bahwa tuntutan lingkungan melebihi 

kemampuan individu untuk meresponnya (Nawawi2006). Menurut Herzberg 

dalam Teck Hong dan Waheed (2011) mendefinisikan  motivasi sebagai suatu 

proses yang membangkitkan, mengarahkan dan menjaga atau memelihara 

perilaku manusia agar terarah pada tujuan. 

Gambar 2.2: Kerangka pikir 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah, 2018 
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E. Hipotesis 

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli diatas, bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja salah satunya adalah stres kerja dan 

motivasi karyawan serta hasil penelitian terdahulu Fany Widyastuti (2015) dan 

hasil penelitian Ultsary (2010), mengemukakan bahwa stres kerja dan motivasi 

karyawan berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Maka dapat dibuat sebuah 

hipotesis sebagai berikut : 

Hipotesis Uji persial : 

H1o: Tidak terdapat pengaruh variabel stres kerja terhadap kinerja 

karyawan. 

H1a  : Terdapat pengaruh variabel stres kerja terhadap kinerja karyawan. 

H2o : Tidak terdapat pengaruh variabel motivasi terhadap kinerja karyawan 

H2a : Terdapat pengaruh variabel motivasi terhadap kinerja karywan. 

Hipotesis Uji simultan : 

H3o : Tidak terdapat pengaruh variabel stres kerja dan motivasi karyawan 

terhadap kinerja karyawan secara simultan 

H3a : Terdapat pengaruh variabel stres kerja dan motivasi karyawan secara 

simultan. 

Hipotesis Uji Dominan : 

H4o : Motivasi bukan merupakan variabel yang berpengaruh dominan 

terhadap kinerja karyawan 

H4a : Motivasi merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap 

kinerja karyawan. 


