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ABSTRAK 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang signifikan stres kerja terhadap 
kinerja karyawan pada PT. Swadharma Sarana Informatika Sentra Operasi Banjarbaru. Jenis 
penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif korelasional. Metode pengumpulan data menggunakan 
kuesioner dengan teknik analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian ini diketahui bahwa hasil 
job stress test terhadap prestasi kerja karyawan PT. Swadharma Sarana Informatika sangat penting. 
Dengan kata lain Ha mempunyai isi “Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara stres kerja 
pribadi terhadap kinerja karyawan pada PT. Swadharma Sarana Informatika Berarti. Hal ini juga 
membuktikan bahwa hipotesis” berpengaruh positif dan signifikan antara stres kerja terhadap kinerja 
karyawan pada PT. Swadharma Sarana Informatika thitung 5.824. 
Kata Kunci : Stress Kerja, Kinerja Karyawan 
 

ABSTRACT 
This study was conducted to determine the significant effect of work stress on employee 

performance at PT. Swadharma Sarana Informatika Operations Center Banjarbaru. This type of 

research is correlational quantitative approach. The data collection method used a questionnaire with 

multiple linear regression analysis techniques. The results of this study note that the results of testing 

the work stress variable on the performance of employees of PT. Swadharma Sarana Informatics is 

significant. Or in other words Ha which reads "There is a positive and significant influence between 

individual work stress on employee performance at PT. Swadharma Means of Informatics. This also 

proves that the hypothesis which reads “There is a positive and significant effect between work stress 

on employee performance at PT. Swadharma Means of Informatics of t count 5,824. 
Keywords: Job Stress, Employee Performance 
 

PENDAHULUAN 

Karyawan merupakan salah satu aset yang 

sangat penting. Karyawan yang merupakan 

tenaga kerja bagi suatu organisasi dimana 

kadang kala sering diabaikan sebagai aset yang 

berharga. Tak jarang, suatu organisasi hanya 

mengganggap bahwa karyawan hanya sebagai 

beban yang harus selalu ditekan untuk 

mengurangi biaya. Namun, itu merupakan 

pandangan yang kurang tepat. Karena 

karyawan merupakan satu-satunya aset yang 

tidak dapat digandakan dan dicontoh oleh 

manusia lain karena pada hakekatnya tiap-tiap 

orang adalah makhluk unik yang diciptakan 

oleh Maha Pencipta dengan karakteristik yang 

berbeda-beda. Oleh karena itu diperlukan 

suatu manajemen sumber daya manusia yang 

bagi suatu organisasi.  

 Tujuan utama dari manajemen sumber 

daya manusia di setiap organisasi adalah untuk 

memperlancar jalannya organisasi. Kinerja 

organisasi ditentukan oleh kinerja pegawai 

sebagai individu, dimana perilaku kerja 

menjadi sumber utama untuk mencapai tujuan 

organisasi yang diinginkan. Kinerja karyawan 

adalah perilaku aktual yang dihasilkan oleh 

orang-orang sebagai hasil kerja yang 

diciptakan oleh karyawan sesuai dengan 

perannya dalam perusahaan. Salah satu faktor 

yang harus diperhatikan oleh setiap organisasi 

untuk kinerja sumber daya manusia yang baik 

adalah adanya stres kerja pada karyawan. 

Agar kegiatan usaha dapat dijalankan, 

maka perlu dicapai hasil yang baik dengan 

sumber daya manusia dan lembaga publik 

yang handal. Oleh karena itu, pegawai harus 

mencapai hasil yang baik agar dapat mencapai 

tujuan dari setiap pelayanan yang ditetapkan. 

Prestasi adalah kinerja, perbandingan hasil 

usaha dengan standar yang telah ditetapkan. 
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Hasil adalah hasil kerja kualitatif dan 

kuantitatif yang dilakukan oleh mereka yang 

melakukan proses berdasarkan tanggung jawab 

yang diberikan. Semakin tinggi hasilnya, 

semakin besar dampaknya bagi organisasi. 

Semua karyawan perlu berprestasi karena 

tujuan organisasi tercapai. Namun, di sisi lain, 

tuntutan untuk mencapai tujuan yang tinggi 

dapat menyebabkan stres di tempat kerja, 

menyebabkan stres kerja, dan mempengaruhi 

kinerja karyawan. Stres adalah suatu keadaan 

ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses 

berpikir dan kondisi seseorang. Stres juga 

dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang 

menekan keadaan psikologis individu untuk 

mencapai peluang tersebut, dan terdapat 

batasan dan hambatan untuk mencapai peluang 

tersebut. Stres kerja dapat memiliki efek 

positif dan negatif pada kinerja. Cukup merasa 

baik dan termotivasi, keadaan psikologis 

karyawan dapat meningkatkan kinerja, tetapi 

sebaliknya jika keadaan psikologis karyawan 

bingung, hasil tidak menyelesaikan pekerjaan 

secara normal akan berkurang. Stres kerja 

menyebabkan terganggunya fungsi emosional, 

kognitif, dan fisiologis individu yang 

mengalaminya. Bagi mereka yang beradaptasi 

dengan baik, stres dapat diatasi dengan cepat 

dan mudah, tetapi bagi mereka yang tidak 

beradaptasi dengan baik, stres menyebabkan 

masalah di semua tahap kehidupan. Selain 

pencapaian individu, pencapaian tim dan 

kerjasama antar individu juga menentukan 

keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. 

Oleh karena itu, diperlukan budaya organisasi 

yang kuat agar hubungan antar individu dalam 

organisasi dapat terjalin dengan baik dan 

kerjasama tim dapat tercapai. Stres kerja 

adalah suatu kondisi dimana seseorang 

mengalami tekanan akibat kondisi yang 

mempengaruhi dirinya. Stres di tempat kerja 

adalah sesuatu yang dialami karyawan hampir 

setiap hari. Persaingan dan tuntutan 

profesionalisme yang tinggi telah memberikan 

banyak tekanan pada individu di tempat kerja. 

Karyawan yang selalu sibuk dengan deadline 

penyelesaian tugas, tuntutan peran di tempat 

kerja yang semakin beragam dan terkadang 

konfrontatif, dengan masalah keluarga, beban 

kerja yang berlebihan dan banyak tantangan 

lainnya menjadi faktor yang membuat hampir 

tidak mungkin untuk mengatasi. 

PT. Swadharma Sarana Informatika 

Sentra Operasi Banjarbaru  memiliki tujuan 

untuk mencapai terselenggaranya pelayanan 

sarana informatika secara merata dan berdaya 

guna dalam rangka mencapai derajat yang 

optimal. Maka untuk dapat memenuhi tujuan 

tersebut perushaaan perlu memiliki tenaga – 

tenaga ahli dibidangnya, dikarenakan 

berpengaruh pada kepuasan masyarakat dalam 

hal pelayanan.   

 Tanda-tanda penurunan kinerja 

karyawan akibat stres kerja yang dialami 

karyawan PT. Swadharma Sarana Informatika 

Sentra Operasi Banjarbaru datang terlambat 

untuk bekerja dan pulang lebih awal tanpa 

penjelasan, menunjukkan kinerja staf PT. 

Pusat Operasi Swadharma Sarana Informatika 

Banjarbaru belum maksimal untuk tuntutan 

peran yang semakin beragam dan terkadang 

berlawanan di tempat kerja, masalah keluarga, 

beban kerja yang berlebihan dan banyak 

tantangan lainnya dengan stres kerja pribadi 

dan organisasi sebagai faktor utama. Hampir 

tidak mungkin untuk dipecahkan. Sehingga 

mempengaruhi kinerja tempat kerja dan 

perilaku kerja karyawan yang memberikan 

kepuasan kepada masyarakat. 

Tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui stres kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan di PT. Swadharma 

Sarana Informatika Sentra Operasi Banjarbaru. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

korelasional. Studi korelasi adalah 

penyelidikan dengan mengumpulkan sejumlah 

besar data untuk menentukan apakah ada 

hubungan antara satu variabel dengan variabel 

lainnya. Para peneliti yang hanya mencari 

hubungan antar variabel selanjutnya dapat 

menemukan kemampuan variabel bebas, atau 

beberapa variabel bebas, untuk mempengaruhi 

variabel terikat. Dalam survei ini, populasinya 

adalah seluruh karyawan PT. Pusat Operasi 

Sarana Informatika Swadharma Banjarbaru 

berjumlah 36. Mengingat populasi yang diteliti 

kurang dari 100, maka besar sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 36 

orang.  

Uji kualitas data menggunakan uji 

validitas, uji realibilitas dan uji asumsi klasik. 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data 

yang dipakai penulis adalah kuesioner. Teknik 

analisis data menggunakan model regresi 

sederhana dimana untuk mengetahui 

persamaan regresi pengaruh stres kerja 

terhadap kinerja karyawan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilaksanakan di PT. 

Swadharma Sarana Informatika Sentra Operasi 

Banjarbaru yang beralamatkan di Komplek PU 

Jalan Bina Marga RT. 05 RW. 03 No. 41 

Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan 

Banjarbaru Selatan Kalimantan Selatan 70713. 

Jumlah responden yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 

36 orang, yang mana keseluruhan sampel 

tersebut merupakan karyawan PT. Swadharma 

Sarana Informatika. Berdasarkan hasil 

kuesioner responden. Dimana hasil 

rekapitulisasi menunjukkan mayoritas 

responden berdasarkan jumlah responden 

perempuan lebih dominan dari pada responden 

laki-laki, berada pada rentang usia 51-60 

responden, masa kerja diatas 21 tahun adalah 

47% atau 17 responden dan rata-rata tingkat 

pendidikan paling besar adalah S1. 

Berdasarkan data yang telah diperoleh 

dari hasil observasi dan dilapangan melalui 

pembagian kuisoner kepada seluruh responden 

yang berjumlah 36 orang. Bahwa tanggapan 

responden terkait dengan variabel X dan Y, 

dalam hal ini jawaban tersebut terdapat tingkat 

interval pada penelitian ini yaitu : skor 1 untuk 

jawaban sangat tidak setuju (STS), skor 2 

untuk tidak setuju (TS), skor 3 untuk netral 

(N), skor 4 untuk setuju (S), dan skor 5 untuk 

sangat setuju (SS). dapat disimpulkan bahwa 

tanggapan responden mengenai variabel stres 

kerja (X) dengan item pertanyaan (X.1) 

didominasi oleh jawaban Setuju sebanyak 25 

responden atau sebesar 69,4%. Pertanyaan 

(X.2) didominasi oleh jawaban Setuju 

sebanyak 23 responden atau sebesar 63,9%. 

Pertanyaan (X.3) didominasi oleh jawaban 

Netral sebanyak 18 responden atau sebesar 

50,0%. Pertanyaan (X.4) didominasi oleh 

jawaban Setuju sebanyak 17 responden atau 

sebesar 47,2%. Pertanyaan (X.5) didominasi 

oleh jawaban Setuju sebanyak 13 responden 

atau sebesar 36,1%. Tanggapan responden 

dengan pertanyaan (X.6) didominasi oleh 

jawaban Setuju sebanyak 24 responden atau 

sebesar 66,7%. Pertanyaan (X.7) didominasi 

oleh jawaban Setuju sebanyak 28 responden 

atau sebesar 77,8%. Pertanyaan (X.8) 

didominasi oleh jawaban Setuju sebanyak 23 

responden atau sebesar 63,9%. Pertanyaan 

(X.9) didominasi oleh jawaban Netral 

sebanyak 12 responden atau sebesar 33,3%. 

Pertanyaan (X.10) didominasi oleh jawaban 

Setuju sebanyak 20 responden atau sebesar 

55,6%. 

Tanggapan responden mengenai 

pertanyaan (X.11) didominasi oleh jawaban 

Setuju sebanyak 25 responden atau sebesar 

69,4%. Pertanyaan (X.12) didominasi oleh 

jawaban Setuju sebanyak 23 responden atau 

sebesar 63,9%. Pertanyaan (X.13) didominasi 

oleh jawaban Netral sebanyak 18 responden 

atau sebesar 50,0%. Pertanyaan (X.14) 

didominasi oleh jawaban Setuju sebanyak 17 

responden atau sebesar 47,2%. 

Pertanyaan (Y.15) didominasi oleh 

jawaban Setuju sebanyak 13 responden atau 

sebesar 36,1%. Pertanyaan (Y.16) didominasi 

oleh jawaban Setuju sebanyak 25 responden 

atau sebesar 69,4%. Pertanyaan (Y.17) 

didominasi oleh jawaban Setuju sebanyak 28 

responden atau sebesar 77,8%. Pertanyaan 

(Y.18) didominasi oleh jawaban Setuju 

sebanyak 27 responden atau sebesar 75,0%. 

Pertanyaan (Y.19) didominasi oleh jawaban 

Setuju sebanyak 31 responden atau sebesar 

86,1%. Pertanyaan (Y.20) didominasi oleh 

jawaban Setuju sebanyak 24 responden atau 

sebesar 66,7%. 

Uji validitas dapat diketahui bahwa 

masing-masing item pertanyaan memiliki r 

hitung > dari r tabel (0,2127) dan bernilai positif. 

Dengan demikian butir pertanyaan tersebut 

dinyatakan valid. Uji realibilitas dapat 

diketahui bahwa masing-masing variabel 

memiliki Cronbach Alpha > 0,60. dengan 

demikian variabel (stres kerja dan kinerja 

karyawan) dapat dikatakan reliabel. 

Uji asumsi klasik melalui grafik 

histogram di atas dapat disimpulkan bahwa 

grafik histogram menunjukkan pola distribusi 

normal dan berbentuk simetris, tidak menceng 

(skewnes) ke kanan atau ke kiri, grafik 

scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar 

secara acak. Hal ini, dapat diketahui tidak 

terjadi 101 heteroskedastisitas pada model 

regresi, sehingga model regresi dapat dipakai 

untuk memprediksi tingkat kinerja karyawan 

berdasarkan masukan variabel independen 

(stres kerja). Nilai tolerance dari variabel 

independen sebesar 0,932 menunjukkan bahwa 

angka ini lebih besar dari 0,1 dan VIF sebesar 

1,073 menunjukkan bahwa angka ini kurang 

dari 10. Jadi dapat disimpulkan dalam model 

regresi tidak terjadi masalah multikolinearitas. 

Besarnya perubahan pada faktor 

dependen (Y) akibat perubahan pada faktor 

independen (X) secara parsial dapat dijelaskan 
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melalui persamaan regresi yang diperoleh. 

Dengan menggunakan program SPSS 

diperoleh hasil seperti yang tertera dalam  

Berdasarkan pada hasil analisis yang telah 

dilakukan, maka persamaan regresi yang 

terbentuk adalah sebagai berikut:  

Y = 4,587+ 0,598X + e  

Dari persamaan di atas, dapat dijelaskan 

sebagai berikut :  

1.  Nilai konstanta sebesar 4,587. Artinya 

jika variabel stres kerja tidak dimasukkan 

dalam penelitian, maka kinerja karyawan 

masih meningkat sebesar 4,587%. Hal ini 

dikarenakan ada pengaruh dari variabel 

lain selain stres kerja.  

2.  Koefisien regresi pada variabel stres kerja 

(X) sebesar 0,598 adalah positif. Artinya 

bila terjadi peningkatan kualitas kerjanya 

1 satuan di PT. Swadharma Sarana 

Informatika, maka tingkat kinerja 

karyawan akan bertambah 0,598%, di 

mana faktor-faktor lain dianggap konstan. 

3. Standard error sebesar 0.103 

menunjukkan data yang diberikan hanya 

akan mengalami penyimpangan sebesar 

0.103 dari skala 1. Semakin kecil angka 

standard errornya maka kemungkinan 

penyimpangannya juga akan semakin 

kecil, artinya data yang diberikan akan 

semakin berat. 

Selanjutnya uji hipotesa (uji t) untuk 

variabel stres kerja terhadap variabel kinerja 

karyawan menunjukkan bahwa nilai thitung stres 

kerja adalah sebesar 5,824 dengan probabilitas 

0,000 yang lebih kecil dibandingkan nilai 

probabilitas maksimal 0,05. Jika dibandingkan 

dengan ttabel yaitu 1.991, nilai thitung dari 

variabel stres kerja adalah lebih besar (5,824 > 

1,991) yang artinya bahwa variabel stres kerja 

secara signifikan berpengaruh positif terhadap 

variabel kinerja karyawan. Hal ini sekaligus 

membuktikan bahwa hipotesa yang berbunyi 

“Ada pengaruh positif dan signifikan antara 

stres kerja organisasi terhadap kinerja 

karyawan” adalah tidak dapat ditolak 

(diterima). 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil pembahasan dan 

penelitian, maka dapat di ambil kesimpulan 

bahwa hasil pengujian variabel stres kerja 

terhadap kinerja karyawan PT. Swadharma 

Sarana Informatika adalah signifikan. Atau 

dengan kata lain Ha yang berbunyi “Ada 

pengaruh positif dan signifikan antara stres 

kerja individu terhadap kinerja karyawan di 

PT. Swadharma Sarana Informatika. Hal ini 

sekaligus membuktikan bahwa hipotesa yang 

berbunyi “Ada pengaruh positif dan signifikan 

antara stres kerja terhadap kinerja karyawan di 

PT. Swadharma Sarana Informatika sebesar 

thitung 5.824. 

Dalam penelitian di atas, berdasarkan 

pembahasan dan kesimpulan, penulis 

memberikan saran-saran untuk hal-hal yang 

baik dan pengembangan PT. Swadharma 

Sarana Informatika adalah: (1) PT. Swadharma 

Sarana Informatika mampu terus bekerja 

sesuai standar yang telah ditetapkan 

perusahaan, sehingga tidak mengganggu 

pekerjaan sehari-hari dan dapat melakukan 

pekerjaan tambahan yang diberikan atasan 

tepat waktu. (2) Stres kerja berpengaruh positif 

terhadap karyawan PT. Swadharma artinya 

informatika. Karyawan merasa beban yang 

diberikan berlebihan dan ada ancaman dari 

pihak lain yang dapat mengganggu kinerja 

karyawan. Karena itu, pimpinan PT. 

Swadharma Sarana Informatika yaitu 

pimpinan perusahaan mampu memberikan 

umpan balik sesuai beban kerja yang diterima 

karyawan, sehingga karyawan tidak terbebani 

dengan pekerjaannya. (3) Saran dari peneliti 

yang masih memperhatikan stres kerja untuk 

menghindari peningkatan konsekuensi stres 

kerja yang berdampak positif signifikan 

terhadap kinerja karyawan, sehingga dapat 

menyebabkan potensi penurunan kinerja staf 

PT. Alat Informatika Swadaruma. Untuk 

menjaga hasil kinerja karyawan yang baik, PT. 

Swadharma Sarana Informatika 

memperhatikan variabel lain yang memiliki 

pengaruh yang sangat signifikan terhadap 

kinerja pegawai. Jika ada peneliti lain yang 

ingin meneliti kinerja karyawan di PT. 

Disarankan untuk mempertimbangkan variabel 

selain variabel stres kerja yang dapat 

mempengaruhi kinerja pegawai, seperti 

Swadharma Sarana Informatika, lingkungan 

kerja, kepuasan kerja, dan kepemimpinan. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdullah, M. Ma’ruf, 2014,  Manajemen dan 

Evaluasi Kinerja Karyawan, Penerbit 

Aswanja Pressindo, Yogyakarta. 

Arikunto, S, 2018,  Prosedur Penelitian Suatu 

Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, 

Jakarta. 



 
 

5 
 

Bangun, Wilson, 2012,  Manajemen Sumber 

Daya Manusia, Erlangga , Jakarta. 

Fauzi, H,  2013, "Pengaruh Stres Kerja dan 

Konflik Kerja Terhadap Semangat 

Kerja Karyawan di PT Karya Mandiri 

Environment", Bandung. 

Ghozali, Imam, 2015, Aplikasi Analisis 

Multivariate dengan SPSS, Badan 

Penerbit Undip, Semarang. 

Hariyono, W, Suryani, D dan Wulansari Y, 

2019, Hubungan Antara Beban Kerja, 

Stres Kerja dan Tingkat Konflik 

dengan Kelelahan Kerja Perawat di 

Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI 

Kota Yogyakarta, Jurnal KES MAS, 

Vol. 3  No 3162-232. 

Hasibuan, Malayu, 2012, Manajemen Sumber 

Daya Manusia,  Bumi Aksara, Jakarta. 

Hermita,  2011, Pengaruh Stres Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan pada PT 

Semen Tonasa (PERSERO), Makassar. 

Isyandi, B, 2014, Manajemen Sumber Daya 

Manusia dalam Perspektif Global, 

Unri Press Pekanbaru. 

Mangkunegara, A.A Anwar Prabu, 2012, 

Manajemen Sumber Daya Manusia, 

PT Remaja Rosdakarya Bandung. 

Nuraini, T, 2013,  Manajemen Sumber Daya 

Manusia, Yayasan Aini Syam, 

Pekanbaru. 

Priansa, Doni Juni,  2014, Perencanaan dan 

Pengembangan SDM, Alfabeta, 

Bandung. 

Priyatno, Duwi,  2013, Mandiri Belajar 

Analisis Data dengan SPSS, 

Mediakom, Yogyakarta. 

Priyono, 2015, Manajemen Sumber Daya 

Manusia, Zifatama Publisher, 

Surabaya. 

Sengkey, Windri S, 2017, Pengaruh 

Lingkungan Kerja dan Stres Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan PT PLN 

(Persero) Wilayah Suluttenggo Area 

Manado, Jurnal EMBA Vol.5 No.3 

September 2017, Hal.4565-4574. 

Setiyana, V. Y, 2011, Forgiveness dan Stress 

Kerja terhadap Perawat, Jurnal Ilmiah 

Psikologi Terapan. Universitas 

Muhammadiyah, Vol 01, No. 2. 

Simanjuntak, P. J, 2013, Produktivitas Kerja 

Pengertian dan Ruang Lingkupnya, 

Prisma, Jakarta. 

Sugiyono, 2016, Metode Penelitian 

Manajemen, Alfabeta, Yogyakarta. 

Sunyoto, 2015, Penelitian Sumber Daya 

Manusia, CAPS (Central of Academie 

Publishing Centre), Yogyakarta. 

Wibowo, 2013, Manajemen Kinerja. Rajawali 

Pers, Jakarta.

 

 


