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ABSTRAKSI 

Penelitian ini merupakan studi kasus pada CV. Mitra Sejati Komunika Malang dengan judul ” 

Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan CV. Mitra Sejati Komunika Malang” 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui stres kerja yang ada di CV. Mitra Sejati 

Komunika Malang dilihat dari stres fisiologis, psikologis, dan prilaku, untuk mengetahui kinerja 

karyawan CV. Mitra Sejati Komunika, untuk mengetahui pengaruh signifikan stres kerja 

terhadap kinerja karyawan CV. Mitra Sejati Komunika dilihat dari strs fisoilogis, psikologis, dan 

prilaku, dan untuk mengetahui variabel stres kerja yang paling dominan atau yang paling 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan CV. Mitra Sejati Komunika Malang. 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil dua hipotesis, yaitu: adanya pengaruh yang signifikan 

antara stres kerja terhadap kinerja karyawan CV. Mitra Sejati Komunika Malang, dan variabel 

psikologis mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap kinerja karyawan CV. Mitra 

Sejati Komunika Malang. 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari rentang skala (untuk mengetahui 

bagaimana tingkat stres kerja dan kinerja), regresi linier berganda (untuk mengetahui hubungan 

dan seberapa kuat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat), uji F (untuk menguji 

signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan atau menyeluruh), 

R Square (untuk mengetahui derajat keeratan hubungan atau koefisien determinasi antara 

variabel bebas dengan veriabel terikat), dan uji T (untuk mengetahui signifikansi variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara parsial). 

Hasil analisis menggunakan rentang skala diketahui bahwa stres kerja yang terdiri dari stres 

fisiologis, psikologis, dan prilaku karyawan CV. Mitra Sejati Komunika Malang tergolong tinggi 

dengan angka 111, 83 (tinggi) untuk stres fisiologis, 115,50 (tinggi) untuk stres psikologis, dan 

118,00 (tinggi) untuk stres prilaku, sedangkan kinerja karyawan tergolong rendah dengan angka 

84,00. Dengan menggunakan regresi linier berganda hasil yang diperoleh adalah -0,333 untuk 

stres fisiologis,-0,430 untuk stres psikologis, dan -0, 300 untuk stres prilaku hal ini menunjukkan 

bahwa jika tingkat stres karyawan meningkat satu satuan maka kinerja karyawan akan menurun 

(negatif) sebesar angka-angka diatas. Dengan menggunakan uji F dapat disimpulkan bahwa 

secara simultan stres kerja yang tediri dari stres fisiologis, psikologis, dan prilaku berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung > F tabel (21,677>2,880). 

Dengan menggunakan R Square, didapatkan hasil 0,663 yang menunjukkan bahwa 66,3% 

perubahan tingkat kinerja karyawan dipengaruhi oleh stres kerja. Sedangkan dengan 

menggunakan uji T dapat disimpulkan bahwa variabel stres kerja yang paling berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan adalah variabel psikologis, hal ini dibuktikan dengan variabel inilah 

yang memiliki koefisien regresi terbesar yaitu -0,430. 

Dari hasil analisis diatas mengenai pengaruh stres kerja terhadap kinerja dapat ditarik 

kesimpulan bahwa stres kerja karyawan di CV. Mitra Sejati Komunika Malang tergolong tinggi 

sedangkan kinerjanya rendah, stres fisiologis, psikologis, dan stres prilaku semuanya 



berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, dan dari ketiga variabel stres kerja yang ada 

dalam penelitian ini, stres yang paling dominan berpengaruh tehadap kinerja karyawan adalah 

stres psikologis.  

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyarankan agar sebaiknya manajemen CV. Mitra 

Sejati Komunika Malang tidak menetapkan target yang terlalu tinggi dalam mencari pelanggan 

dan perusahaan mengadakan program kesejahteraan yang memusatkan perhatian pada 

keseluruhan kondisi fisik dan mental karyawan sepanjang hal tersebut dapat dilakukan. 

 


