Jurnal EKSEKUTIF Volume 14

No. 1 Juni 2017

PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN BEBAN KERJA
TERHADAP KINERJA KARYAWAN DAN STRES KERJA
SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA KARYAWAN DIVISI
SALES CONSUMER PT BANK NEGARA INDONESIA
(PERSERO) Tbk.
Muhammad Mahfudz
mahfudz1983@gmail.com
Magister Manajemen Universitas Pancasila

ABSTRAK:
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini menjelaskan pengaruh beberapa
variabel yang sudah ditetapkan. Data penelitian dikumpulkan dengan
menggunakan Koesioner yang disebarkan kepada responden. Populasi dalam
penelitian ini adalah karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero),Tbk unit
pelaksanaan teknis sejumlah 350 responden.Teknik pengmabilan sampling yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Stratified Random Sampling dari total
polulasi yang ada,maka didapat sampel penelitian sebanyak 101 responden.
Kalibrasi instrumen dilakukan untuk menguji Validitas butur dan koefisien
reabilitas. Validitas butir dihitung dengan menggunakan koefisien Product
moment dan reabilitas dihitung dengan menggunakan koefisien cronbach’s alpha.
Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model kualitas atau hubungan
pengaruh. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan
teknik analisis jalur (path analysis). Hasil analisis data ini menunjukkan bahwa,
secara keseluruhan uji kecocokan model ini dapat diterima, dilihat dari variabel
Kepuasan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan sebesar
0,583 (58,3 %), sedangkan Beban Kerja berpengaruh langsung terhadap Kinerja
Karyawan sebesar -0.263 (-26,3 %), dan pengaruh Kepuasan Kerja terhadap
Kinerja Karyawan melalui Stres Kerja sebesar 0,696 ( 69,6 %) sedangkan Beban
Kerja terhadap Kinerja Karyawan melalui Stres Kerja sebesar -30,5 (-30,5%).
kesimpulan hasil analisis pengaruh langsung dan tidak langsung, bahwa yang
mempengaruhi Kepuasan kerja terhadap Kinerja Karyawan sebesar (58,3%).
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pengaruh Kepuasan Kerja
mempunyai pengaruh yang dominan terhadap Kinerja Karyawan, hal ini
menunjukan bahwa lingkungan yang baik adalah lingkungan organisasi yang
memberikan rasa nyaman bagi karyawan untuk melakukan aktivitas
pekerjaannya, sehingga pada akhirnya memberikan pengaruh positif terhadap
kinerja yang dicapainya.
Kata kunci: kepuasan kerja, beban kerja, kinerja karyawan, stres kerja
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ABSTRACT:
The goal in this study describes the effect of several variables that have been
defined. Data were collected by using questioner that distributed to the
respondents. The population in this study were employees of PT Bank Negara
Indonesia (Persero), Tbk technical implementation unit of some 350 responden.
Sampling used in this study is Stratified Random Sampling of total polulasi
available, the obtained samples are 101 respondents. Instrument calibration is
performed to test butur validity and reliability coefficients. Validity calculated
using product moment and reliability coefficients were calculated using
Cronbach's alpha coefficient. The model used in this study is a model of quality or
effect relationship. The hypothesis used in this study using the technique of path
analysis (path analysis). The results of the analysis of these data show that,
overall test model fit was acceptable, judging by job satisfaction variables
significantly influence employee performance amounted to 0.583 (58.3%), while
Workload directly influence employee performance amounted to -0263 (-26, 3%),
and job satisfaction influence on employee performance through the Job Stress of
0.696 (69.6%) while Workload the Employee performance with Job Stress
amounted to -30.5 (-30.5%). conclusion of the analysis of direct and indirect
influence, that influence job satisfaction of the Employee Performance (58.3%).
Thus, it can be concluded that the Effect of Job Satisfaction has a dominant
influence on employee performance, this shows that a good environment is an
organizational environment that provides a sense of comfort for employees to do
their work activity, which in turn have a positive influence on the performance it
achieves.
Key words: job satisfaction, workload, the employee performance, job stress

PENDAHULUAN
Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank
adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan danmenyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Dari uraian di atas, dapat generelasikan bahwa usaha perbankan meliputi
tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa
bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan
pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung
kelancaran kegiatan utama tersebut. Demikian juga dengan Bank Negara
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Indonesia (Persero) Tbk yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa keuangan perbankan, dan bentuk usaha
Bank BNI adalah Perseroan terbatas. Bank BNI adalah bank yang berfokus pada
segmen business banking dan counsumerritail dengan menyediakan banyak
layanan produk jasa perbankan kepada seluruh nasabah di semua segmen. Dengan
produk dan layanan jasa yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah di semua
segmen, bank BNI memiliki tujuan yaitu sebagai bank of choice di Indonesia
(www.bni.co.id).
Divisi Sales Consumer (SLN) Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah
divisi yang berfokus pada penjualan produk dan layanan jasa perbankan, seperti
BNI kartu kredit, Electronic Data Capture (EDC), TapCash, BNI Wirausaha, BNI
Flexi, BNI Griya, dan Bancasurance. Divisi Sales Consumer memiliki tujuan
menjadi bank pilihan yang menawarkan produk dan layanan terlengkap yang
berkualitas guna memenuhi semua kebutuhan nasabah di semua segmen
(www.bni.co.id).
Dalam menunjang dan melayani kebutuhan nasabah perusahaan dituntut
lebih proaktif, produktif dan inovatif, karena dengan perkembangan sektor
perbankan yang semakin pesat dan daya saing sesama kompetitor semakin
kompetitif memaksa perusahaan harus memiliki sumber daya manusia yang
berkualitas dan managemen sumber daya manuasia yang baik.
Menurut Usman (2009), sumber daya manusia merupakan aset utama
(ultimate resources) suatu organisasi, masa depan dan kelestarian suatu organisasi
tergantung pada pengetahuan, keterampilan, kompetensi dan sinergi antara
sumber daya manusia sebagai penggerak organisasi. Pentingnya sumber daya
manusia yang berkualitas dalam dunia perbankan sudah menjadi keharusan,
mengingat persaingan dalam industri perbankan. Terlebih lagi ketika tantangan
yang dirasakan semakin lama semakin kompleks. Keinginan dari perbankan untuk
memiliki keunggulan bersaing, menuntut mereka untuk selalu meningkatkan
kualitas sumber daya yang dimiliki, sedangkan kualitas sumber daya manusia
banyak ditentukan oleh sejauh mana sistem yang berlaku, sanggup menunjang dan
memuaskan keinginan karyawan maupun perusahaan. Oleh karena itu bagi
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perusahaan yang khususnya bergerak di bidang perdagangan yang mengandalkan
tingkat kinerja pegawai diperusahaannya, maka perusahaan tersebut dituntut untuk
mampu mengoptimalkan kinerja karyawannya (Fahmi, 2009).
Penyempurnaan di bidang sumber daya manusia semata-mata dilakukan
untuk mendapat perhatian menuju karyawan yang profesional dengan berbagai
pendekatan dan kebijaksanaan, untuk itu diperlukan adanya pembinaan,
penyadaran, dan kemauan kerja yang tinggi untuk mencapai kinerja yang
diharapkan. Apabila karyawan penuh kesadaran bekerja optimal maka tujuan
perusahaan akan lebih mudah tercapai (Manurung, 2011).
Kinerja seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dan salah satunya
adalah faktor kepuasan kerja. Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan hal yang
bersifat individual, setiap individual memiliki tingkat kepuasan kerja yang
berbeda-beda sesuai dengan keinginan dan sistem nilai yang dianutnya. (Handoko,
2000). Semakin banyak aspek dalam pekerjaannya yang sesuai dengan keinginan
dan sistem nilai yang dianut individu, semakin tinggi tingkat kepuasan yang
didapat. Demikian pula sebaliknya, semakin banyak aspek dalam pekerjaannya
yang tidak sesuai dengan keinginan dan sistem nilai yang dianut individu,
semakin rendah tingkat kepuasan yang didapat.Kepuasan kerja adalah keadaan
emosional yang menyenangkan dengan bagaimana para pekerja memandang
pekerjaan mereka. Robbins (2003), menyatakan bahwa kepuasan kerja mengacu
kepada sikap individu secara umum terhadap pekerjaannya. Seseorang dengan
tingkat kepuasan kerja yang tinggi mempunyai sikap positif terhadap
pekerjaannya, sedangkan seseorang yang tidak puas dengan pekerjaannya
mempunyai sikap negatif terhadap pekerjaannya. Pernyataan ini menunjukkan
setiap individu memiliki tingkat kepuasan kerja, hal ini dapat dilihat dari hasil
penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa kepuasan kerja memilik pengaruh
terhadap kinerja karyawan Antony et.al. (2006), yang menemukan bahwa semakin
tinggi kepuasan kerja yang rasakan oleh karyawan, maka akan semakin tinggi
pula kinerja karyawan.
Menurut Syaiin (2008), kepuasan kerja sangatlah diperlukan karena dengan
adanya

kepuasan

kerja

mampu

meningkatkan

produktivitas.

Adanya
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ketidakpuasan pada para karyawan dalam bekerja akan membawa akibat-akibat
yang kurang menguntungkan baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan itu
sendiri. Karyawan yang mendapatkan kepuasankerja akan melaksanakan
pekerjaan dengan baik. Bila penghargaan tersebut dirasakan adil dan memadai,
maka kepuasan kerja karyawan akan meningkat karena mereka menerima
penghargaan dalam proporsi yang sesuai dengan prestasi kerja.
Lebih lanjut Suwardi (2011), menjelaskan adanya ketidakpuasan karyawan
dalam pekerjaannya seperti sistem imbalan yang tidak adil, perlakuan yang tidak
sama baik dalam rewardmaupun punishment, dan kurangnya pemberian intensif
atau penghargaan dapat menurunkan kinerja pegawai tersebut. Sehingga
tenciptaan rasa puas terhadap pekerjaan sangatlah penting guna menunjang kinerja
karyawan untuk mencapai tujuan dan target perusahaan. Dari uraian dapat
disimpulkan bahwa kepuasan kerja adalah suatu umpan balik dari perasaan
individu terhadap pekerjaannya. Ketika tingkat kepuasan karyawan tinggi maka
iaakan memberikan kontribusi terbaiknya bagi kemajuan perusahaan dan
meningkatkan kinerjanya.
Kepuasan kerja bukan hanya berpengaruh langsung terhadap kinerja
karyawan, kepuasan kerja bisa juga berpengaruh dengan di mediasi oleh stres
kerja. Hal ini bisa dilihat jika karyawan yang tidak memperoleh kepuasan kerja
tidak akan pernah mencapai keuntungan psikologis dan pada akhirnya menjadi
frustasi dan mengalami stres. Menurut Robbins (2007), mengungkapkan kinerja
dapat ditingkatkan apabila stres kerja adanya stres kerja yaitu munculnya
ketidakpuasan kerja terhadap pekerjaan dapat segera diatasi. Hal ini dipertegas
pendapat Wibowo (2012), mengungkapkan bahwa ada hubungan negatif kuat
antara perasaan stres dengan kepuasan kerja karyawan dalam pencapaian kinerja
pada karyawan itu sendiri.
Faktor lain yang diduga memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan
adalah faktor beban kerja yang dirasakan oleh karyawan. Hal ini sejalan dengan
teori Huey dan Wickens (1993), menyatakan bahwa beban kerja mempengaruhi
kinerja karyawan, dimana beban kerja akan menimbulkan kesalahan yang dapat
muncul akibat adanya ketidakmampuan mengatasi tuntutan dalam bekerja.
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Permendagri No. 12/2008 menyatakan bahwa beban kerja adalah besaran
pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan
hasil kali antara volume kerja dan norma waktu. Jika kemampuan pekerja lebih
tinggi dari pada tuntutan pekerjaan, akan muncul perasaan bosan. Namun
sebaliknya, jika kemampuan pekerja lebih rendah daripada tuntutan pekerjaan,
maka akan muncul kelelahan yang lebih.
Beban kerja sebagai suatu konsep yang timbul akibat adanya keterbatasan
kapasitas dalam memproses informasi. Saat menghadapi suatu tugas, individu
diharapkan dapat menyelesaikan tugas tersebut pada suatu tingkat tertentu.
Apabila keterbatasan yang dimiliki individu tersebut menghambat/menghalangi
tercapainya hasil kerja pada tingkat yang diharapkan, berarti telah terjadi
kesenjangan antara tingkat kemampuan yang diharapkan dan tingkat kapasitas
yang dimiliki. Kesenjangan ini menyebabkan timbulnya kegagalan dalam kinerja,
hal inilah yang mendasari pentingnya pemahaman dan pengukuran yang lebih
dalam mengenai beban kerja (Gopher & Doncin, 1986).
Beban kerja itu sendiri meliputi beban kerja fisik dan psikis, namun yang
lebih dihayati sebagai sesuatu yang membuat karyawan tidak nyaman adalah
beban kerja psikis, karena beban kerja fisik yang berupa, rancangan ruang kerja,
rancangan pekerjaan, kondisi lingkungan kerja, tingkat visual pripacy serta
acoustical privacy yang sudah dirasakan sesuai dengan prosedur dan dirasakan
nyaman, namun pekerjaan yang dihayati sebagai beban kerja karyawan adalah
beban kerja psikis.
Beban kerja bukan hanya berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan,
beban kerja juga bisa berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan di mediasi
oleh stres kerja. Beban kerja berlebihan yang pada individu dapat menimbulkan
stres dalam pekerjaannya. Karena setiap individu memiliki kapasitas kerja yang
terbatas dan butuh waktu istirahat yang cukup. Perusahaan harus meminimalisasi
kelebihan beban kerja melalui pencegahan-pencegahan maupun perbaikan
keadaan stres tersebut. Perusahaan harus dapat mengidentifikasi faktor-faktor
yang bisa menimbulkan stres dan segera mengambil langkah untuk mengatasinya
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karena dapat mempengaruhi kinerja karyawan dan berdampak pada kerugian dari
segi finansial.
Bukan hanya kepuasan kerja dan beban kerja saja yang memiliki pengaruh
secara langsung dan tidak langsung terhadap kinerja karyawan. Begitu pula
dengan stres kerja, stres kerja jugamemiliki pengaruh langsung terhadap kinerja
karyawan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Sasono (2004), mengungkapkan
bahwa stres mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif stres pada
tingkat rendah sampai pada tingkat moderat bersifat fungsional dalam arti
berperan sebagai pendorong peningkatan kinerja karyawan. Sedangkan pada
dampak negatif stres tingkat yang tinggi adalah penurunan pada kinerja karyawan
yang drastis.
Selanjutnya, menurut Beer dan Newman (dalam Luthans, 1998), stres kerja
adalah suatu kondisi yang muncul akibat interaksi antara individu dengan
pekerjaan mereka, dimana terdapat ketidaksesuaian karakteristik dan perubahanperubahan yang tidak jelas yang terjadi dalam perusahaan. Pengertian tersebut,
menunjukkan bahwa stres kerja adalah suatu tuntutan pekerjaan yang tidak dapat
diimbangi oleh kemampuan pekerja.
Sedangkan stres kerja pada karyawan Divisi Sales Consumer bank BNI
yang peneliti amati sesuai indikator atau gejala-gejala stres kerja yang
diungkapkan Beehr & Newman (dalam Rice, 1999), yang meliputi gejala
psikologis, gejala fisiologis, dan gajala perilaku. Gejala psikologis antara lain
yaitu kecemasan, ketegangan, kebingungan, mudah tersinggung, perasaan
frustrasi, rasa marah, sensitif, penarikan diri, depresi, komunikasi yang tidak
efektif, perasaan terkucil, kebosanan, ketidakpuasan kerja, kelelahan mental,
penurunan fungsi intelektual, kehilangan konsentrasi, kehilangan spontanitas,
kehilangan kreativitas, dan menurunnya rasa percaya diri. Selanjutnya gejala
fisiologis dari stres kerja diantaranya meningkatnya denyut jantung, meningkatnya
tekanan darah dan, meningkatnya sekresi. Adapun gejala perilaku yang ditunjukan
diantaranya adalah menunda pekerjaan, menghindari pekerjaan, dan absen dari
pekerjaan, menurunnya prestasi, meningkatnya penggunaan minuman keras dan
obat-obatan, dan perilaku sabotase dalam pekerjaan.
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Hal tersebut sangat rentan dialami oleh karyawan Divisi Sales Consumer,
terlihat dalam fungsi kerjanya karyawan Divisi Sales Consumer lebih
mengedepankan penjualan produk dari perusahaan. Ditambah lagi setiap
karyawan yang menangani unit kerja diberikan target dalam memperoleh
penjualan produk, hal ini bisa mengakibatkan tekanan kerja yang dialami
karyawan, tekanan kerja tersebut akan mengakibatkan stres baik fisik maupun
mental karyawan.

KINERJA KARYAWAN
Menurut Armstrong dan Baron (dalam Wibowo, 2012:7), kinerja adalah
hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategi organisasi,
kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Dengan demikian
kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan
tersebut.
Mathis dan Jackson (2009:113), mendefinisikan kinerja adalah hasil kerja
yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai
dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya
mencapai tujuan organisasi bersangkutan, secara legal tidak melanggar hukum
dan sesuai dengan moral maupun etika.
Dimensi kinerja karyawan untuk menilai kinerja karyawan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
1.

Quantity of Work (kuantitas kerja) dengan indikator; jumlah kerja yang
dilakukan dalam suatu periode yang ditentukan, seperti pencapaian target
pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dan kedisiplinan dalam
bekerja.

2.

Quality of Work (kualitas kerja) dengan indikator; kualitas kerja yang
dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan ditentukan seperti,
ketelitian, kecakapan, dan ketepatan.

3.

Job Knowledge (pengetahuan pekerjaan) dengan indikator; luasnya
pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilannya.

58

Jurnal EKSEKUTIF Volume 14

4.

No. 1 Juni 2017

Creativeness (kreativitas) dengan indikator; keaslian gagasan-gagasan yang
dimunculkan dan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan persoalanpersoalan yang timbul.

5.

Cooperation (kerjasama) dengan indikator; kesedian untuk bekerjasama
dengan orang lain atau sesama anggota organisasi.

6.

Dependability

(ketergantungan)

dengan

indikator;

kesadaran

untuk

mendapatkan kepercayaan dalam hal kehadiran dan penyelesaian kerja.
7.

Initiative (inisiatif) dengan indikator; semangat untuk melaksanakan tugastugas baru dan dalam memperbesar tanggung jawabnya.

8.

Personal Qualities (kualitas personal) dengan indikator: menyangkut
kepribadian, kepemimpinan, keramah-tamahan dan integritas pribadi.

KEPUASAN KERJA
Kepuasan kerja adalah merupakan suatu kondisi psikologis yang
menyenangkan atau perasaan karyawan yang sangat subyektif dan sangat
tergantung pada individu yang bersangkutan dan lingkungan kerjanya, dan
kepuasan kerja merupakan suatu konsep multificated (banyak dimensi), ia dapat
memakai sikap secara menyeluruh atau mengacu pada bagian pekerjaan seseorang
Suwatno (2001:187).
Keither dan Kinicki (2005:271), kepuasan kerja adalah suatu efektivitas atau
respon emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Definisi ini berarti bahwa
kepuasan kerja seseorang dapat relatif puas dengan suatu aspek dari pekerjaanya
dan atau tidak puas dengan salah satu atau lebih aspek lainnya.
Dimensi kepuasan kerja dari penelitian ini menghasilkan lima dimensi
kepuasan kerja, yaitu:
1.

Pengawasan

(supervision)

dengan

indikator;

atasan

memberikan

membimbing, membantu dan menunjukan jalan keluar, perhatian dan
hubungan bawahan dengan pihak pimpinan.
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Gaji (wage atau salary) dengan indikator; karyawan menginginkan gaji
karyawan, tunjangan kerja, sistem upah dan kebijaksanaan promosi yang
disepakati.

3.

Promosi dengan indikator; karyawan mendambakan promosi jabatan agar
dapat memotivasi mereka dalam bekerja, kepuasan antara promosi jabatan
dan gaji.

4.

Kerjasama dengan indikator; dukungan teman sekerja di lingkungan kerja,
teman sekerja dapat saling memberikan dukungan untuk berhasil, kompak
dalam bekerja.

5.

Pekerjaan itu sendiri dengan indikator; pekerjaan menyenangkan, sesuai
dengan pendidikan, kemampuan dan pengalamannya.

BEBAN KERJA
Menurut Moekijat (2004), beban kerja adalah volume dari hasil kerja atau
catatan tentang hasil pekerjaan yang dapat menunjukan volume yang dihasilkan
oleh sejumlah pegawai dalam suatu bagian tertentu. Jumlah pekerjaan yang harus
diselesaikan oleh sekelompok atau seseorang dalam waktu tertentu atau beban
kerja dapat dilihat pada sudut pandang obyektif dan subyektif. Secara obyektif
adalah keseluruhan waktu yang dipakai atau jumlah aktivitas yang dilakukan.
Sedangkan beban kerja secara subyektif adalah ukuran yang dipakai seseorang
terhadap pernyataan tentang perasaan kelebihan beban kerja, ukuran dari tekanan
pekerjaan dan kepuasan kerja.
Dimensi beban kerja dari penelitian ini mengklasifikasikan beban kerja
kedalam faktor-faktor intrinsik dalam pekerjaan sebagai berikut:
1.

Tuntutan tugas dengan indikator; beban kerja melakukan tugas yang terlalu
banyak, menyelesaikan tugas dalam desakan waktu, tidak mampu
melakukan tugas, melakukan tugas tidak sesuai dengan kemampuan,
mengerjakan lebih dari satu tugas dalam satu waktu, melakukan tugas tidak
sesuai keterampilan, melakukan tugas yang bukan tugasnya, melakukan
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tugas diluar potensi tenaga kerja, dan adanya gangguan selama mengerjakan
tugas.
2.

Tuntutan fisik dengan indikator; beban kerja tinggi mengakibatkan
kesehatan fisik, menurunnya kondisi faal dan psikologi seseorang,
menurunya kesehatan yang prima dalam menjalankan pekerjaan, dan
kurangnya dukungan sarana prasarana yang nyaman dan memadai, perasaan
kelelahan mengakibatkan rasa putus asa, dan menurunnya kesigapan,
meningkatnya pengeluaran energi, dan kurangnya oksigen saat bekerja.

STRES KERJA
Lazarus dan Folkman (1984), mendefinisikan stres sebagai suatu kejadian
atau peristiwa dimana tuntutan internal (fisiologis/ psikologis) menuntut atau
melebihi sumber daya adaptif individu. Definisi yang lebih spesifik dikemukakan
oleh

Lazarus,

Folkman

dan

Gibson

et.al

(1984),

yaitu

setiap

kejadian/peristiwa/tuntutan apapun dalam lingkungan kerja eksternal/ internal
(fisiologis/psikologis) yang melebihi sumber daya adaptif individu dan hal
tersebut menyebabkan munculnya distress dan respon negatif secara psikologis,
emosional, kognitif, dan perilaku.
Dimensi stres kerja dari penelitian ini terdapat tiga gejala yang diakibatkan
stres, yang juga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat stress.
1.

Gejala fisiologis, dengan indikator; perubahan metabolisme, meningkatnya
laju detak jantung dan pernafasan, meningkatnya tekanan darah,
menimbulkan sakit kepala, menyebabkan serangan jantung, tangan
berkeringat, dan mual.

2.

Gejala psikologis, dengan indikator; ketidakpuasan, ketegangan, kecemasan,
mudah marah, kebosanan, merasa kesepian, selera humor yang rendah,
merasa bersalah. Kelelahan emosi adalah gejala psikologis seperti
emosional (emotional exhaustion) dikarakteristikan dengan berkurangnya
energi, kelelahan, dan perasaan bahwa sumber energi telah habis. Sinisme
(depersonalization) diidentifikasikan dengan ketidak tertarikan pada
pekerjaan dan memperlakukan orang lain sebagai objek bukan sebagai
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manusia. Berkurangnya efikasi (reduced personal accomplishment)
mengacu kepada perasaan kurang percaya dengan kemampuannya dalam
menyelesaikan pekerjaan dengan baik.
3.

Gejala perilaku, dengan indikator; perubahan produktivitas, perubahan
kebiasaan makan, meningkatkan konsumsi rokok dan alkohol, bicara cepat,
menggigit kuku, menggulung-gulung rambut, menarik diri dari lingkugan
sosial dan adanya gangguan tidur.

METODE
Dalam menjelaskan dan menjawab permasalahan yang dikemukakan,
diperlukan metode penelitian dengan teknik pengumpulan data yang tepat dan
akurat agar tujuan dari penelitian dapat dicapai dengan baik. Metode penelitian
merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan
tertentu.
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang
dihimpun melalui penyebaran kuesioner yang telah di siapkan sebelumnya.
Pendekatan kuantitatif ini digunakan untuk mengidentifikasikan seluruh konsep
yang menjadi tujuan penelitian (Malhotra, 2005). Menurut Edi Supriyadi
(2014:7), metode kuantitatif disebut juga dengan metode positivstik dikarenakan
berdasarkan pada filsafat positifisme. Selain itu metode ini juga dikenal metode
scientific atau metode ilmiah dikarenakan sudah memenuhi kaidah ilmiah seperti
empiris, terukur, obyektif, sistematis dan rasional. Metode ini memiliki ciri khas
berhubungan degan data numeric dan bersifat obyektif yang bisa diukur.
Desain penelitian merupakan logika penelitian yang menghubungkan data
yang dikumpulkan dan kesimpulan yang harus ditarik dalam menjawab
pertanyaan penelitian. Pola hubungan antar masing-masing variabel. Desain
penelitian ini seperti Gambar 1.
Adapun tujun dari penelitian ini adalah:
1.

Untuk mengetahui pengaruh langsung Kepuasan kerja terhadap Kinerja
karyawan Divisi Sales Consumer PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
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Untuk mengetahui pengaruh Kepuasan kerja terhadap Kinerja karyawan
melalui Stres kerja Divisi Sales Consumer PT. Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk.

3.

Untuk mengetahui pengaruh langsung Beban kerja terhadap Kinerja
karyawan Divisi Sales Consumer PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

4.

Untuk mengetahui pengaruh Beban kerja terhadap Kinerja karyawan melalui
Stres kerja Divisi Sales Consumer PT. Bank Negara Indonesia (Persero)
Tbk.
Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model kausalitas atau

hubungan pengaruh. Untuk menguji hipotesis yang akan diajukan dalam
penelitian ini maka teknik analisis yang akan digunakan adalah Analisa Jalur.
Analisa Jalur (Path analysis) yang di kutip oleh Riduwan dan Kuncoro
(2008;1) bahwa “a technique for estimating the effect’s a set of independent
variables has on a dependent variable from a set of observed correlations, given a
set of hypothesized causal asymmetric relation among the variables.” Sedangkan
tujuan utama path analysis adalah a method of measuring the direct influence
along each spate path in such a system and thus of finding the degree to which
variation of a given effect is determined by each particular cause. The method
dependent on the combination of knowledge of the degree of correlation among
the variables in the system with such knowledge as may prossessed of the causal
relations.” Sebuah teknik untuk memperkirakan pengaruh kumpulan variable
bebas

dalam

variabel

terkait

dari

sebuah

kumpulan

hubungan

yang

teramati,memberikan kumpulan hipotesis hubungan kausal asimetrik antar
variabel.”
Tujuan utama analisis jalur adalah sebuah metode pengukuran langsung
antara setiap jalur yang terpisah seperti metode mengukur pengaruh langsung
diantara setiap jalur yang terpisah seperti sebuah sistem dan untuk menemukan
besaran kepada variasi mana yang diberikan pengaruh yang menentukan setiap
hubungan kausal. Analisa Jalur digunakan untuk menganalisis pola hubungan
antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak
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langsung seperangkat variabel bebas (eksogen) terhadap variabel terkait
(endogen).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukan bahwa kepuasan kerja secara langsung
berpengaruh terhadap kinerja karyawan (0,000<0,05) sebesar 0,583 atau sebesar
58,3%, yang menunjukan bahwa tujuan penelitian pertama yaitu untuk
mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Unit Pelaksana Teknis terbukti.
Dalam pembahasan ini bahwa terlihat jelas kepuasan kerja berpengaruh
terhadap kinerja karyawan yang menunjukkan seseorang yang memiliki kepuasan
kerja yang tinggi maka akan menunjukkan sikap positif terhadap kinerjanya.
Aspek-aspek kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan:
1.

Rekan kerja yang mendukung
Mempunyai rekan kerjan yang ramah dan mendukung. Maka akan
berpotensi kepuasan kerja yang meningkat. Dan, kepuasan kerja meningkat
apabila pimpinan atau teman bersikap ramah dan dapat memahami,
memberikan pujian untuk kinerja yang baik dan mendengarkan pendapat
karyawan.

2.

Kondisi kerja yang mendukung
Lingkungan kerja yang baik untuk kenyamanan ataupun untuk memudahkan
mengerjakan tugas yang baik dan kepuasan kerja akan timbul dengan
fasilitas yang bersih dan relatif modern dan dengan alat - alat dan peralatan
yang memadai.

Pengaruh Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk.
Hasil penelitian menunjukan bahwa beban kerja secara langsung
berpengaruh terhadap kinerja karyawan (0,016<0,05) sebesar -0,263 atau sebesar 26,3%, yang menunjukan bahwa tujuan penelitian kedua yaitu untuk mengetahui
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pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Unit Pelaksana Teknis terbukti.
Bahwa beban kerja yang berlebih maka kinerja karyawan pun akan rendah.
Ada beberapa faktor tentang beban kerja yang mempengaruhi kinerja karyawan
antara lain: lamanya waktu kerja, waktu istirahat, pelimpahan tugas dan
wewenang. Dalam hal ini sesuai dengan teori.

Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Stress
Kerja di PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Kepuasan kerja secara langsung dan
tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja karyawan (0,000<0,05). Hal ini
ditunjukan dengan nilai pengaruh langsung sebesar 58,3% dan melalui stress kerja
kepuasan kerja memberikan pengaruh total sebesar 69,6%, artinya Kepuasan kerja
berpengaruh besar terhadap kinerja karyawan, maka hal ini menunjukan bahwa
tujuan penelitian ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh Kepuasan kerja
terhadap kinerja karyawan melalui stress kerja kepuasan kerja di PT Bank Negara
Indonesia (Persero),Tbk.
Dengan perasaan yang positif dan senang yang berkaitan dengan pekerjaan,
karyawan akan memiliki kinerja yang diharapkannya. Sebaliknya jika karyawan
merasakan ketidaksukaan terhadap pekerjaannya, akan menimbulkan stres kerja
yang di alami oleh karyawan dan memiliki efek buruk dan rendah dalam
kinerjanya

Pengaruh Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Stress Kerja di
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Beban kerja secara langsung dan tidak
langsung berpengaruh terhadap kinerja karyawan (0,016<0,05). Hal ini ditunjukan
dengan nilai pengaruh langsung sebesar -26,3% dan melalui stress kerja beban
kerja memberikan pengaruh total sebesar -30,5%, artinya Beban kerja
berpengaruh besar terhadap kinerja karyawan, maka hal ini menunjukan bahwa
tujuan penelitian keempat yaitu untuk mengetahui pengaruh Beban kerja terhadap
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kinerja karyawan melalui stress kerja beban kerja di PT. Bank Negara Indonesia
(Persero) terjawab. Beban kerja terhadap kinerja karyawan yang dapat
menimbulkan stress kerja dibagi dalam 2 golongan yaitu:
1.

Rule Overload
Rule Overload terjadi ketika tuntutan - tuntutan melebihi kapasitas dari
seorang manager atau karyawan untuk memenuhi tuntutan tersebut secara
memadai.

2.

Rule Underload
Rule Underload adalah pekerjaan yang dimana tuntutan - tuntutan yang
dihadapi dibawah kapasitas yang dimiliki seorang karyawan.

SIMPULAN
1.

Terdapat pengaruh variabel Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT
Bank Negara Indonesia, Tbk sebesar 58.3%.

2.

Terdapat pengaruh variabel Beban Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT
Bank Negara Indonesia, Tbk sebesar -26,3%.

3.

Terdapat pengaruh variabel Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan
melalui Stres Kerja PT Bank Negara Indonesia, Tbk sebesar 58,3%.

4.

Terdapat pengaruh variabel Beban Kerja terhadap Kinerja Karyawan Stres
Kerja PT Bank Negara Indonesia, Tbk sebesar -30.5%.

5.

Variabel Kepuasan Kerja (X1) memiliki pengaruh yang signifikan secara
langsung terhadap kinerja karyawan (Y) sebesar 0,583 atau (58,3%)
sedangkan Variabel Beban kerja (X2) memiliki pengaruh yang signifikan
secara langsung terhadap kinerja karyawan (Y) sebesar -0,263 atau (26,3%). Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja memiliki
pengaruh yang signifikan secara langsung yang sangat besar dibandingkan
beban kerja terhadap kinerja karyawan.

6.

Variabel Kepuasan Kerja (X1) memiliki pengaruh yang signifikan secara
tidak langsung terhadap kinerja karyawan (Y) melalui stres kerja (Z) sebesar
0,113 atau (11,3%) sedangkan Variabel Beban kerja

(X2) memiliki

pengaruh yang signifikan secara tidak langsung terhadap kinerja karyawan
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(Y) melalui stres kerja (Z) sebesar -0,050 atau (-5%). Hal tersebut dapat
disimpulkan bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh yang signifikan
secara tidak langsung yang sangat besar dibandingkan beban kerja terhadap
kinerja karyawan melalui stres kerja.

Saran
1.

Memberikan kesempatan kepada karyawan secara adil dan rata untuk
beraktualisasi diri dengan meningkatkan kemampuanya serta menggali
potensi yang dimiliki agar dapat bekerja lebih baik lagi.

2.

Membudayakan nilai-nilai organisasi yang positif kepada karyawan
sehingga timbul sikap dan perilaku serta kesadaran karyawan untuk selalu
menjaga prestasi kerja mereka.

3.

Kepuasan Kerja dan Beban Kerja merupakan sesuatu yang dapat mendorong
terjadinya Kinerja Karyawan dan Stres Kerja dalam suatu organisasi. Maka
dari itu, sebaiknya seorang pemimpin diharapkan dapat memberikan
masukan bawahan dengan baik agar dapat mendorong kinerja yang
maksimal dan menimbulkan kepuasan dalam bekerja.

4.

Penelitian ke depan perlu dengan menambah atau memasukkan konstruk
variabel psikologi yang dapat berpengaruh terhadap kinerja pegawai
sehingga nilai koefisien determinasinya dapat meningkat secara signifikan.
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Gambar 1. Pola Pengaruh Kepuasan Kerja dan Beban Kerja dan Stres Kerja
terhadap Kinerja Karyawan

Tabel 1. Hubungan Antar Variabel Penelitian
Hubungan Antar Variabel

Langsung

Tidak
Langsung

Total

Kepuasan Kerja berpengaruh positif terhadap
Kinerja karyawan

ρx1y

-

ρx1y

Beban Kerja berpengaruh positif terhadap
Kinerja karyawan

ρx2y

-

ρx2y

Kepuasan Kerja berpengaruh positif melalui
Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan

ρx1z

ρx1z.zy

ρx1y +
ρx1z.zy

Beban Kerja berpengaruh positif melalui Stres
Kerja terhadap Kinerja Karyawan

ρx2z

ρx2z.zy

ρxzy +
ρx2z.zy
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Gambar 2. Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Tabel 2. Pengaruh Langsung Variabel Kepuasan Kerja Terhadap
Kinerja

Nama Variabel Eksogen

Pengaruh Langsung

p-value

Kepuasan kerja

0,583

0,000

Sumber: Data Penelitian Diolah, 2016

Tabel 3. Pengaruh Langsung Variabel Beban Kerja Terhadap
Kinerja

Nama Variabel Eksogen

Pengaruh Langsung

p-value

Beban kerja

-0,263

0,016

Sumber : Data Penelitian Diolah, 2016.
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Tabel 4. Pengaruh Tak Langsung dan Pengaruh Total Variabel Eksogen
Terhadap Kinerja Karyawan
Nama Variabel

Pengaruh

Pengaruh Tak

Pengaruh

Eksogen

Langsung

Langsung

Total

Kepuasan kerja

0,583

0,113

0,696

p-value
0,000

Sumber: Data Penelitian Diolah, 2016.

Tabel 5. Pengaruh Tak Langsung dan Pengaruh Total Variabel Eksogen
Terhadap Kinerja Karyawan

Nama Variabel

Pengaruh

Pengaruh Tak

Pengaruh

Eksogen

Langsung

Langsung

Total

Beban kerja

-0,263

-0,042

-0,305

p-value

0,016

Sumber: Data Penelitian Diolah, 2016
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