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ABSTRAK 

Shahidah, Norzai. Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja 

Pegawai  BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. Skripsi. Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo, Pembimbing Dr. Hj. Shinta Maharani, M.Ak. 

 

Kata Kunci : Kepuasan Kerja, Stres Kerja, Kinerja Pegawai 

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan 

antara teori dengan kehidupan nyata di lapangan. Di mana dalam teori disebutkan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah kepuasan kerja 

dan stres kerja. Sedangkan menurut hasil wawancara dengan pegawai BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun, menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi 

kinerja pegawai bukan kepuasan kerja dan stres kerja melainkan sistem 

komunikasi dan cara kerja pimpinan, gaji, tingkat promosi, bonus, insentif juga 

pelatihan dan pengembangan diri. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk 

menguji kembali teori yang sudah ada karena adanya kesenjangan tersebut. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaruh kepuasan 

kerja terhadap kinerja pegawai BRI Syariah Kantor Cabang Madiun?, (2) 

Bagaimana pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai BRI Syariah Kantor 

Cabang Madiun?, (3) Bagiamana pengaruh kepuasan kerja dan stres kerja secara 

bersama-sama terhadap kinerja pegawai BRI Syariah Kantor Cabang Madiun?.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pengaruh Kepuasan 

Kerja dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Pegawai BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun. Jenis penelitian ini deskriptif kuantitatif. Metode pengumpulan data 

dilakukan melalui kuisoner yang disebarkan kepada pegawai BRI Syariah Kantor 

Cabang Madiun. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik 

nonprobability sampling terkait sampel jenuh. Sampel yang diambil sebanyak 42 

responden, data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan aplikasi 

SPSS 16.0. Teknik analisis yang digunakan adalah model analisis regresi linier 

berganda. Serta menggunakan uji instrumen, uji hipotesis yang meliputi uji 

asumsi klasik, uji t, uji F dan koefisien determinasi.  

. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh Y = -1,543 + 

0.678 X1 + 0.213 X2. Dari uji t diperoleh hasil bahwa kepuasan kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai dibuktikan dengan nilai signifikasi 

0,000<0,05 dan stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai dibuktikan dengan nilai signifikasi 0,047<0,05. Berdasarkan Uji F 

kepuasan kerja dan stres kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai BRI Syariah Kantor Cabang Madiun dibuktikan dengan nilai signifikasi 

0,000<0,05. Berdasarkan uji koefisien determinasi sebesar 80,6 % kinerja 

pegawai dipengaruhi oleh kepuasan kerja dan stres kerja serta sisanya 19,4% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Berdasarkan 

hasil penelitian dapat disimpulkan kepuasan kerja dan stres kerja secara signifikan 

dan simultan berpengaruh positif terhadap Kinerja Pegawai BRI Syariah Kantor 

Cabang Madiun. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank Syariah adalah suatu bank yang menjalankan kegiatan 

usahanya yang dilandaskan dengan prisip-prinsip syariah.
1
 Sejak awal 

kelahirannya, Bank Syariah telah dilandasi dengan hadirnya dua gerakan 

renaisans Islam Modern, yaitu neorevivalis dan modernis.
2
 

PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk. merupakan Bank Syariah 

yang secara resmi beroperasi pada tanggal 17 November 2008, hadir 

mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan 

finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk 

kehidupan lebih bermakna. Setiap perusahaan pasti ingin mencapai 

tujuannya termasuk BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. Tujuan 

perusahaan akan tercapai apabila kinerja perusahaan baik. Kinerja 

perusahaan yang baik pada dasarnya ditentukan pada kinerja pegawainya 

dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dalam prosesnya sering kali 

pegawai ada yang kurang untuk memberikan kinerja terbaiknya dalam 

mengerjakan setiap kegiatan. Kegiatan tersebut biasa terjadi karena 

pegawainya yang kurang mendapat dorongan, baik itu dorongan dari diri 

pegawai itu sendiri ataupun dari luar diri pegawai.
3
 

                                                             
1
 Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: KENCANA, 2009), 106. 

2
 Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 

20. 
3
 http://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah_BRISyariah). 
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Karyawan atau pegawai merupakan unsur terpenting dalam 

menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Untuk mencapai tujuan 

perusahaan diperlukan karyawan yang sesuai dengan persyaratan dalam 

perusahaan dan mampu menjalankan tugas-tugas yang telah ditentukan 

oleh perusahaan.
4
Setiap perusahaan akan selalu berusaha untuk 

meningkatkan kinerja karyawannya dengan harapan apa yang akan 

menjadi tujuan perusahaan tercapai. 

Sumber daya manusia merupakan kunci di sebuah perusahaan, 

dimana memegang peran penting sebagai penggerak dan penentu kegiatan 

operasional perusahaan. Hal ini harus didukung oleh kinerja seseorang 

secara optimal demi tercapainya tujuan organisasi, namun juga di imbangi 

dengan suasana tempat perusahaan yang nyaman agar dapat menjalankan 

tugasnya secara maksimal. Setiap tahun sumber daya manusia mengalami 

peningkatan terkait perkembangan global, persaingan kompetitif antar 

organisasi maupun perusahaan. Cara yang dilakukan untuk menghadapi 

persaingan yaitu mampu menggali semua kemampuan maupun 

keterampilan yang dimilikinya secara maksimal.
5
 

Kinerja merupakan perwujudan dari kemampuan dalam bentuk 

karya nyata dan hasil kerja yang dicapai pegawai dalam mengemban tugas 

dan pekerjaan yang berasal dari organisasi.
6
 

                                                             
4
 Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari: Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), 4. 

5
 Ibid. 

6
 Donni Junni Priansa, Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Bandung: 

Alfabeta, 2016), 269. 
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Dalam bukunya Wirawan disebutkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi kinerja pegawai adalah etos kerja, disiplin kerja, semangat 

kerja, sikap kerja, keterlibatan kerja, kepuasan kerja, stres kerja, loyalitas, 

komitmen organisasi dan motivasi kerja.
7
 

Kepuasan kerja pegawai adalah salah satu faktor yang sangat 

penting dalam sebuah perusahaan. Kepuasan kerja mempunyai pengaruh 

yang signifikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap 

kinerja, dimana pegawai yang mempunyai kepuasan kerja tinggi akan 

menghasilkan kinerja yang tinggi pula,  apabila kepuasan kerja rendah 

akan menghasilkan kinerja yang rendah.
8
 

Namun teori tersebut bertolak belakang dengan fakta dilapangan, 

dimana hasil wawancara dengan pegawai bernama Riana mengatakan 

bahwa kepuasan pegawai tinggi maupun rendah, kinerja pegawai tetap 

tinggi.
9
 

 Kepuasan kerja adalah suatu reaksi emosional yang kompleks. 

Reaksi emosional ini merupakan akibat dari dorongan, keinginan, tuntutan 

dan harapan-harapan karyawan terhadap pekerjaan yang dihubungkan 

dengan realitas-realitas yang dirasakan karyawan, sehingga menimbulkan 

suatu bentuk reaksi emosional yang berwujud perasaan senang, perasaan 

puas, ataupun perasaan tidak puas.
10

 

                                                             
7
 Wirawan, Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia (Jakarta:Rajawali Pers, 2015), 274. 

8
 Donni Junni Priansa, Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 294-295. 

9
 Riana, Wawancara, 20 Februari 2019. 

10
 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 

74. 
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Stres adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, 

proses berfikir dan kondisi seseorang. Stres dapat berpengaruh positif 

ataupun negatif terhadap kinerja karyawan. Pada tingkat stres yang rendah 

kinerja pegawai tinggi. Pada kondisi ini pegawai akan menunaikan 

pekerjaan secara lebih baik dengan cara meningkatkan intensita kerja. 

Pada tingkat stres kerja yang tinggi kinerja pegawai menurun/rendah. Pada 

kondisi ini terjadi penurunan kinerja. Tingkat stres kerja yang berlebihan 

akan menyebabkan pegawai dalam kondisi tertekan, karena tidak mampu 

lagi mengatasi tugas yang terlalu berat.
11

 

Teori tersebut bertolak belakang dengan fakta dilapangan, dimana 

berdasarkan fakta yang digali melalui wawancara dengan pegawai 

bernama Annasrul mengatakan bahwa stres pegawai tinggi maupun 

rendah, pegawai tetap memiliki kinerja yang tinggi.
12

 

Hasil wawancara dengan salah satu pegawai BRI Syariah KC 

Madiun yang bernama Bekti, beliau mengatakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi kinerja pegawai adalah sistem komunikasi dan cara kerja 

pimpinan, saat  karyawan menghadapi permasalahan dimana para pegawai 

harus melapor dan siapa yang bertugas untuk membantu mencari solusi. 

Dan ia mengatakan bahwa kepuasan kerja dan stres kerja tidak 

mempengaruhi kinerja pegawai BRI Syariah Kantor Cabang Madiun.
13

 

Selanjutnya hasil wawancara dengan pegawai BRI Syariah KC 

Madiun yang bernama Khabib mengatakan faktor yang mempengaruhi 

                                                             
11

 Stephen P Robbins, Perilaku Organisasi (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 383. 
12

 Annasrul, Wawancara, 20 Februari 2019. 
13

 Bekti, Wawancara, 20 Februari 2019. 
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kinerja pegawai bukan dari faktor kepuasan dan stres kerja. Namun karena 

faktor tingkat promosi, bonus, insentif dan juga pelatihan dan 

pengembangan diri yang dilakukan di BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun.
14

 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

mengambil judul “Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Stres Kerja 

Terhadap Kinerja Pegawai Bri Syariah Kantor Cabang Madiun”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun ? 

2. Bagaimana pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun ? 

3. Bagiamana pengaruh kepuasan kerja dan stres kerja secara bersama-

sama terhadap kinerja pegawai BRI Syariah Kantor Cabang Madiun ?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, penelitian ini secara 

umum bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari 

rumusan masalah yang diperinci sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap 

kinerja pegawai BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 

                                                             
14

 Khabib, Wawancara, 20 Februari 2019. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh stress kerja terhadap 

kinerja pegawai BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepuasan kerja dan 

stress kerja secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Pegawai BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

Untuk lebih memperhatikan kemampuan nya dalam bekerja agar 

dapat mencapai kepuasan dalam bekerja dan menghindari terjadinya 

stres kerja. 

2. Bagi IAIN Ponorogo 

Diharapkan dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan yang 

luas serta dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. 

3. Bagi peneliti 

Untuk menambah pengalaman dan wawasan yang luas dengan 

menerapkan pengetahuan yang sudah dipelajari dan di dapat dalam 

bangku perkuliahan.  

E. Sistematika Pembahasan 

Agar penelitian ini bisa tersusun secara sistematis, maka peneliti 

menyusunnya kedalam lima bab yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan gambaran awal mengenai apa yang akan 

dilakukan peneliti. Pada bab ini akan dijelaskan tentang judul, latar 



 

7 
 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta kegunaan 

penelitian.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini merupakan bab yang akan menyajikan teori-teori dan 

kajian terdahulu, hipotesis penelitian yang tentunya mendukung 

penelitian ini dan. kerangka pemikiran. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang waktu dan wilayah penelitian, jenis 

penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sempel, data serta 

sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi 

operasional variabel dan teknik analisis data.  

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas gambaran umum penelitian, pengujian, serta 

analisis data dan pembahasan hasil analisis. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini adalah penutup dari penelitian dan berisi mengenai 

kesimpulan dari pembahasan bab-bab yang sudah diuraikan 

sebelumnya serta berisi saran-saran yang telah diberikan. 
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BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR DAN 

HIPOTESIS  

A. Landasan Teori 

1. Kinerja 

a. Pengertian Kinerja 

Kinerja dalam bahasa inggris disebut dengan job performance atau 

actual performance atau level of performance, yang merupakan tingkat 

keberhasilan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kinerja 

bukan merupakan karakteristik individu, seperti bakat, atau 

kemampuan, namun merupakan perwujudan dari bakat atau 

kemampuan itu sendiri. Kinerja merupakan perwujudan dari 

kemampuan dalam bentuk karya nyata. Kinerja merupakan hasil kerja 

yang dicapai pegawai dalam mengemban tugas dan pekerjaan yang 

berasal dari organisasi.
15

 

Mangkunegara mendefinisikan kinerja karyawan adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. Kinerja seorang karyawan merupakan hal yang 

bersifat individual, karena setiap karyawan mempunyai tingkat 

kemampuan yang berbeda-beda dalam mengerjakan tugasnya.
16

 

b. Tujuan Dan Manfaat Penilaian Kinerja 

                                                             
15

 Donni Junni Priansa, Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(Bandung: Alfabeta, 2016), 269. 
16

 Agustina Hanafi, “JEMBATAN,” Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Terapan, vol.2 

Oktober 2018, 74. 
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1) Tujuan Penilaian Kinerja 

a) Mengetahui ketrampilan dan kemampuan karyawan 

b) Sebagai dasar perencanaan bidang kepegawaian khususnya 

penyempurnaan kondisi kerja, peningkatan mutu dan hasil 

kerja. 

c) Sebagai dasar pengembangan dan pendayagunaan karyawan 

seoptimal mungkin, sehingga dapat diarahkan jenjang atau 

rencana karirnya, kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. 

d) Mendorong terciptanya hubungan timbal balik yang sehat 

antara atasan dan bawahan.
17

 

e) Mengetahui kondisi organisasi secara keseluruhan dari bidang 

kepegawaian khususnya kinerja karyawan dalam bekerja. 

f) Secara pribadi, karyawan mengetahui kekuatan dan 

kelemahannya sehingga memacu perkembangannya. Bagi 

atasan yang menilai akan lebih memperhatikan dan mengenal 

bawahan atau karyawannya, sehingga dapat lebih memotivasi 

karyawan. 

g) Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan dapat bermanfaat bagi 

penelitian dan pengembangan dibidang kepegawaian. 

2) Manfaat Penilaian Kinerja 

a) Meningkatkan prestasi kerja 

b) Memberi kesempatan kerja yang adil 

                                                             
17

 Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi, Dan 

Manajemen Negeri Sipil (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 264. 
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c) Kebutuhan pelatihan dan pengembangan 

d) Penyesuaian kompensasi 

e) Keputusan promosi dan demosi. 

f) Mendiagnosis kesalahan desain pekerjaan 

g) Menilai proses rekrutmen dan seleksi 

h) Perbaikan kinerja 

i) Tantangan dari luar 

j) Umpan balik terhadap sumber daya manusia 

k) Kesempatan kerja yang sama.
18

 

c. Indikator Kinerja 

Kinerja pegawai pada dasarnya diukur sesuai dengan 

kepentingan organisasi, sehingga indicator dalam pengukurannya 

disesuaikan dengan kepentingan organisasi itu sendiri. Mondy, Noe, 

Premeaux menyatakan bahwa pengukuran kinerja dapat dilakukan 

dengan menggunakan dimensi: 

1) Kuantitas Pekerjaan (Quantity of Work) 

Kuantitas pekerjaan berhubungan dengan volume pekerjaan dan 

produktivitas kerja yang dihasilkan oleh pegawai dalam kurun 

waktu tertentu. 

 

 

 

                                                             
18

 Ibid., 265. 
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2) Kualitas Pekerjaan (Quality of Work) 

Kualitas pekerjaan berhubungan dengan pertimbangan ketelitian, 

presisi, kerapian dan kelengkapan di dalam menangani tugas-tugas 

yang ada di dalam organisasi. 

3) Kemandirian (Dependability) 

Kemandirian berkenaan dengan pertimbangan derajat kemampuan 

pegawai untuk bekerja dan mengemban tugas secara mandiri 

dengan meminimalisir bantuan orang lain. Kemandirian juga 

menggambarkan kedalaman komitmen yang dimiliki oleh 

pegawai.
19

 

4) Inisiatif (Initiative) 

Inisiatif berkenaan dengan pertimbangan kemandirian, fleksibilitas 

berfikir, dan kesediaan untuk menerima tanggung jawab. 

5) Adaptabilitas (Adaptability) 

Adaptabilitas berkenaan dengan kemampuan untuk beradaptasi, 

mempertimbangkan kemampuan untuk bereaksi terhadap 

mengubah kebutuhan dan kondisi-kondisi. 

 

 

 

 

 

                                                             
19

 Donni Juni Priansa, Perencanaan & Pengembangan SDM (Bandung: Alvabeta, 2016), 

271. 
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6) Kerjasama (Cooperation) 

Kerjasama berkaitan dengan pertimbangan kemampuan untuk 

bekerjasama, dan dengan, orang lain. Apakah assgnement, 

mencakup lembur dengan sepenuh hati.
20

 

Dalam bukunya Wirawan disebutkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi kinerja pegawai adalah etos kerja, disiplin kerja, 

semangat kerja, sikap kerja, keterlibatan kerja, kepuasan kerja, stres 

kerja, loyalitas, komitmen organisasi dan motivasi kerja.
21

 

Di bawah ini akan dijelaskan terkait kepuasan kerja dan stres 

kerja yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja 

pegawai : 

1) Kepuasan kerja 

Kepuasan kerja adalah persepsi-perasaan dan sikap-orang 

mengenai berbagai aspek dari pekerjaannya. Persepsi tersebut 

dapat positif, yang menimbulkan kepuasan kerja dan dapat negativ 

yang menimbulkan ketidakpuasan kerja. Muara dari kepuasan kerja 

tergantung dari tinggi rendahnya kinerja pegawai yang selanjutnya 

mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja organisasi.
22

 

Kepuasan kerja pegawai adalah salah satu faktor yang 

sangat penting dalam sebuah perusahaan. Kepuasan kerja 

                                                             
20

 Ibid., 272. 
21

 Wirawan, Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia (Jakarta:Rajawali Pers, 2015), 

274. 
22

 Ibid., 285. 
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mempunyai pengaruh yang signifikan baik secara langsung 

maupun tidak langsung terhadap kinerja, dimana pegawai yang 

mempunyai kepuasan kerja tinggi akan menghasilkan kinerja yang 

tinggi pula,  apabila kepuasan kerja rendah akan menghasilkan 

kinerja yang rendah.
23

 

a) Teori Kepuasan Kerja 

(1) Two-factor theory 

Teori dua faktor merupakan teori kepuasan kerja yang 

menganjurkan bahwa satisfaction (kepuasan) dan 

dissatisfaction (ketidakpuasan) merupakan bagian dari 

kelompok variabel yang berbeda, yaitu motivators dan 

hygiene factors. Pada teori ini ketidakpuasan dihubungkan 

dengan kondisi disekitar pekerjaan seperti kondisi kerja, 

pengupahan, keamanan, kualitas, pengawasan, dan 

hubungan dengan orang lain. dan bukannya dengan 

pekerjaan itu sendiri.
24

 Sebaliknya kepuasan ditarik dari 

faktor yang terkait dengan pekerjaan itu sendiri atau hasil 

langsung daripadanya, seperti sifat pekerjaan, prestasi 

dalam pekerjaan, peluang promosi dan kesempatan untuk 

pengembangan diri dan pengakuan. 

 

 

                                                             
23

 Donni Junni Priansa, Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 294-

295. 
24 Wibowo, Manajemen Kinerja (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 416. 
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(2) Value theory 

Value theory memfokuskan pada hasil manapun yang 

menilai orang tanpa memperhatikan siapa mereka. Kunci 

kepuasan dari pendekatan ini adalah perbedaan antara 

aspek pekerjaan yang dimiliki dan diinginkan seseorang. 

Semakin besar perbedaan semakin rendah kepuasan 

seseorang.
25

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa apabila 

seorang karyawan merasa puas akan pekerjaannya maka 

apa yang dikerjakan atau dicapainya sudah berhasil dan 

maksimal, sehingga seorang karyawan dapat berprestasi 

lebih baik, penuh semangat, dan aktif dalam pekerjaan. 

Namun apabila seorang karyawan tidak puas akan 

pekerjaannya maka tak akan sempat mencapai kepuasan, 

sehingga akan menimbulkan tindakan atau perbuatan 

negatif bahkan frustasi. 

b) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja  

Banyak orang berpendapat bahwa gaji dan upah merupakan 

faktor utama untuk timbulnya kepuasan kerja. Sampai taraf 

tertentu hal ini memang bisa diterima, 
26

terutama dalam suatu 

negara yang sedang berkembang dimana uang merupakan 

kebutuhan yang vital untuk bisa memnuhi kebutuhan pokok 

                                                             
25

  Ibid., 417. 
26

 Moh As’ad, Seri Ilmu Sumber Daya Manusia Psikologi Industri (Yogyakarta: Liberty 

Yogyakarta, 1999), 115. 
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sehari-hari. Akan tetapi kalau masyarakat sudah dapat 

memenuhi kebutuhan keluarganya secara wajar maka gaji atau 

upah ini tidak atau bukan faktor yang utama. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu: 

(1) Faktor psikologik, merupakan faktor yang berhubungan 

dengan kejiawaan karyawan yang meliputi minat, 

ketentraman dalam kerja, sikap terhadap kerja, bakat, dan 

ketrampilan. 

(2) Faktor sosial, merupakan faktor yang berhubungan dengan 

interaksi sosial baik antara sesama karyawan, dengan 

atasannya, maupun dengan karyawan yang berbeda jenis 

pekerjaannya. 

(3) Faktor fisik, merupakan faktor yang berhubungan dengan 

kondisi fisik lingkungan kerja dan fisik karyawan, meliputi 

jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat, 

perlengkapan kerja, keadaan ruangan, kondisi kesehatan 

karyawan, umur dan sebagianya. 

(4) Faktor finansial, merupakan faktor yang berhubungan 

dengan jaminan serta kesejahteraan karyawan yang 

meliputi sistem dan besarnya gaji, jaminan sosial, macam-

macam tunjangan, fasilitas yang diberikan, promosi dan 

sebagainya.
27

 

                                                             
27

 Ibid., 116. 
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu, faktor 

psikologis, faktor sosial, faktor fisik, faktor finansial. 

Seorang karyawan dikatakan tidak akan pernah mencapai 

kepuasan psikologis apabila tidak puas akan pekerjaannya. 

Didalam sebuah lingkungan kerja harus saling bekerjasama 

dan berinteraksi satu sama lain, selain itu kondisi fisik 

karyawan dan jaminan serta kesejahteraan karyawan 

sebagai penentu dalam pekerjaan. 

c) Pedoman Meningkatkan Kepuasan Kerja 

(1) Membuat pekerjaan menantang 

Orang lebih puas dengan pekerjaan yang mereka senang 

kerjakan daripada yang membosankan. 

(2) Orang dibayar dengan jujur 

Orang yang percaya bahwa sistem pengupahan tidak jujur 

cenderung tidak puas dengan pekerjaannya. Hal ini 

diperlakukakan tidak hanya untuk gaji dan upah perjam, 

tetapi juga fringe benefit. Konsisten dengan value theory, 

mereka merasa dibayar dengan jujur dan apabila orang 

diberi peluang memilih fringe benefit yang paling mereka 

inginkan, kepuasan kerjanya cenderung naik.
28

 

                                                             
28

 Wibowo, Manajemen Kinerja, 427. 



 

17 
 

(3) Menemukan orang dengan pekerjaan yang cocok dengan 

minatnya 

Semakin banyak orang menemukan bahwa mereka dapat 

memenuhi kepentingannya sambil ditempat kerja, semakin 

puas mereka dengan pekerjaannya. 

(4) Menghindari kebosanan dan pekerjaan berulang-ulang 

Kebanyakan orang cenderung mendapatkan sedikit 

kepuasan dalam melakukan pekerjaan yang sangat 

membosankan dan berulang. Sesuai dengan two factor 

theory, orang jauh lebih puas dengan pekerjaan yang 

meyakinkan mereka memperoleh sukses secara bebas 

melakukan kontrol atas bagaimana cara mereka melakukan 

sesuatu.
29

 

d) Indikator Kepuasan Kerja 

(1) Pekerjaan  

Aspek yang mengukur kepuasan kerja teradap hal-hal yang 

berkaitan dengan pekerjaan iu sendiri, seperti kesempatan 

untuk berkreasi dan variasi untuk tugas, kesempatan untuk 

menyibukkan diri, peningkatan pengetahuan. 

(2) Gaji  

Aspek ini mengukur kepuasan pegawai sehubungan dengan 

gaji yang diterimanya dan adanya kenaikan gaji, yaitu gaji 

                                                             
29

 Ibid., 428. 
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yang diterima sesuai dengan tingkat yang dianggap 

sepadan. 

(3) Rekan kerja 

Aspek ini mengukur kepuasan kerja berkaitan dengan 

hubungan dengan rekan kerja. Rekan kerja yang 

memberikan dukungan terhadap rekannya yang lain, serta 

suasana kerja yang nyaman dapat meningkatkan kepuasan 

kerja pegawai. 

(4) Atasan 

Aspek ini mengukur kepuasan kerja seseorang terhadap 

atasannya. Pegawai lebih menyukai bekerja dengan atasan 

yang bersikap mendukung. 

(5) Promosi 

Aspek ini mengukur sejau mana kepuasan pegawai 

sehubungan dengan kebijaksanaan promosi dan kesempatan 

untuk mendapatkan promosi.
30

 

2) Stres Kerja  

3) Stres adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, 

proses berfikir dan kondisi seseorang. Stres dapat berpengaruh 

positif ataupun negatif terhadap kinerja karyawan. Pada tingkat 

stres yang rendah kinerja pegawai tinggi. Pada kondisi ini pegawai 

akan menunaikan pekerjaan secara lebih baik dengan cara 

                                                             
30

 Donni Junni Priansa, Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(Bandung: Alfabeta, 2016), 293. 
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meningkatkan intensita kerja. Pada tingkat stres kerja yang tinggi 

kinerja pegawai menurun/rendah. Pada kondisi ini terjadi 

penurunan kinerja. Tingkat stres kerja yang berlebihan akan 

menyebabkan pegawai dalam kondisi tertekan, karena tidak 

mampu lagi mengatasi tugas yang terlalu berat.
31

 

Salah satu kondisi timbulnya stres disebabkan ketika 

seseorang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati 

nuraninya namun hati nuraninya tidak sanggup untuk menolaknya, 

sehingga disini timbul pertentangan diri yang kuat atau kontra 

dengan batinnya.  

Stres kerja adalah dikarenakan adanya ketidakseimbangan 

antara karakteristik kepribadian karyawan dengan karakteristik 

aspek-aspek pekerjaannya dan dapat terjadi pada semua kondisi 

pekerjaan”. Dampak adanya stres kerja ialah orang menjadi gugup 

dalam melaksanakan pekerjaan, merasakan kepanikan, peningkatan 

ketegangan pada emosi.
32

 

Dalam kenyataannya, jika seseorang mampu melewati 

masa-masa stres dan berhasil mencapai apa yang diinginkan maka 

artinya yang bersangkutan mampu mengendalikan stres. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa stres pada prinsipnya harus dikendalikan 

bukan membiarkan larut dalam stres itu sendiri dan berbagai cita-

                                                             
31

 Stephen P Robbins, Perilaku Organisasi (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 383. 
32

 Veithzal Rifai dan Deddy Mulyadi, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi (Jakarta: 

PT Raja Grafindo, 2009), 308. 
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cita dibiarkan berlalu atau dilupakan begitu saja.
33

 Stres merupakan 

kondisi ketegangan yang berpengaruh terhadap emosi, jalan pikiran 

dan kondisi fisik seseorang.
34

  

Dari perincian diatas dapat disimpulkan bahwa stres kerja 

adalah suatu keadaan ketegangan seseorang terkait emosi, cara 

berfikir dan kondisi seseorang di mana ia tertekan memberikan 

jawaban melebihi kemampuannya terhadap tuntutan lingkungan. 

Stres yang luar biasa dapat memberikan ancaman dalam 

kemampuannya untuk mengadapi lingkungan sekitarnya. 

a) Faktor Yang Mempengaruhi Stress Kerja 

Kondisi stres dapat disebabkan oleh berbagai penyebab 

atau sumber, dalam istilah yang lebih umum disebut stresor. 

Stresor adalah keadaan atau situasi objek atau individu yang 

dapat menimbulkan stress. Secara umum stresor dibagi menjadi 

tiga yaitu: 

(1) Stresor fisik 

Bentuk dari stresor fisik adalah suhu, suara bising, polusi 

udara, keracunan dan obat-obatan. 

(2) Stresos sosial 

                                                             
33

 Irham Fahmi, Perilaku Organisasi Teori, Aplikasi, Dan Kasus (Bandung: Alfabeta, 

2016), 256-257. 
34

 Sondang P Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2000), 300. 
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(a) Stresor sosial, ekonomi dan politik, misalnya tingkat 

inflasi yang tinggi, tidak ada pekerjaan, pajak yang 

tinggi, perubahan tekhnologi yang cepat dan kejahatan. 

(b) Keluarga, misalnya peran seks, iri, cemburu, kematian 

anggota keluarga, masalah keuangan, perbedaan gaya 

hidup dengan pasangan atau anggota keluarga yang 

lain. 

(c) Jabatan dan karir, misalnya kompetisi dengan teman, 

hubungan yang kurang baik dengan atasan atau sejawat, 

pelatihan dan aturan kerja.
35

 

(d) Hubungan interpersonal dan lingkungan, misalnya 

harapan sosial yang terlalu tinggi, pelayanan yang 

buruk, dan hubungan sosial yang buruk. 

(3) Stresor psikologis 

(a) Frustasi adalah tidak tercapainya keinginan atau tujuan 

karena ada hambatan. 

(b) Ketidakpastian, apabila seseorang sering berada dalam 

keraguan dan merasa tidak pasti mengenai masa depan 

atau pekerjaannya, atau merasa selalu bingung dan 

tertekan, rasa gelisah, perasaan khawatir dan interior.
36

 

b) Jenis-Jenis Stres Kerja 

                                                             
35

 Priyoto, Konsep Manajemen Stress (Yogyakarta: Nuha Medika, 2104), 2. 
36
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(1) Eustres, yaitu hasil dari respons terhadap stres yang bersifat 

sehat, positif dan konstruktif.
37

Hal tersebut termasuk 

kesejahteraan individu dan juga organisasi yang 

diasosiasikan dengan pertumbuhan, fleksibilitas, 

kemampuan adaptasi dan tingkat performance yang tinggi. 

(2) Distres, yaitu hasil dari respons terhadap stres yang bersifat 

tidak sehat, negatif, dan destruktif atau merusak. Hal 

tersebut termasuk konsekuensi individu dan juga organisasi 

seperti penyakit kardiovaskular dan tingkat ketidakhadiran 

yang tinggi, yang diasosiasikan dengan keadaan sakit, 

penurunan dan kematian.
38

 

c) Dampak Stres Kerja 

Dampak stress dibedakan menjadi tiga kategori yaitu: 

(1) Dampak Fisiologik 

Secara umum orang yang mengalami stress mengalami 

sejumlah gangguan fisik seperti: mudah masuk angin, 

mudah pening, kejang otot, mengalami kegemukan atau 

menjadi kurus yang tidak dapat dijelaskan. Secara rinci 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

(a) Gangguan pada organ tubuh hiperaktif dalam salah satu 

sistem tertentu 

(b) Gangguan pada sistem reproduksi 

                                                             
37 Minto Waluyo, Psikologi Industri (Jakarta: Akademi Permata, 2013), 92. 
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(c) Gangguan lainnya seperti pening, tegang otot rasa 

bosan, dst.
39

 

(2) Dampak Psikologik 

(a) Keletihan emosi, jenuh, penghayatan ini merupakan 

tanda pertama dan penyaperan sentral bagi terjadinya 

burn-out 

(b) Kewalahan atau keletihan emosi, kita dapat melihat ada 

kecenderungan yang bersangkutan 

(c) Pencapaian pribadi yang bersangkutan menurun, 

sehingga berakibat pula menurunnya rasa kompeten dan 

rasa sukses 

(3) Dampak Perilaku 

(a) Manakala stress menjadi distres, prestasi belajar 

menurun dan sering terjadi tingkah laku yang tidak 

berterima oleh masyarakat 

(b) Level stress yang cukup tinggi berdampak negative 

pada kemampuan mengingat informasi, mengambil 

keputusan, mengambil langkah tepat 

(c) Stres yang berat seringkali banyak membolos atau tidak 

aktif dalam berbagai kegiatan
40

 

d) Indikator  Stres Kerja 

Indikator stres kerja yang digunakan antara lain yaitu : 
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(1) Tuntutan Tugas 

Adalah beberapa proses atau kegiatan yang perlu 

diselesaikan oleh seorang pekerja dalam batas tertentu. 

(2) Tuntutan Peran  

Adalah aspek yang dikaitkan pada pekerjaan seseorang 

seperti kondisi kerja, aturan kerja letak fisik.  

(3) Tuntutan Antar Pribadi 

Adalah paksaan yang diberikan pada seseorang sebagai 

manfaat dari tugas tertentu yang dimainkan dalam suatu 

organisasi. 

(4) Struktur organisasi 

Adalah keterangan jabatan yang dikaitkan dengan 

struktur organisasi yang tidak jelas, kurangnya kejelasan 

mengenai bagian, fungsi, kekuasaan, dan kewajiban. 

(5) Gaya kepemimpinan 

Adalah kepemimpinan organisasi yang membagikan 

gaya manajemen pada organisasi. Sejumlah pihak 

didalamnya dapat membuat situasi organisasi yang 

melibatkan kegentingan, ketakutan, dan kekhawatiran.
41
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, sekiranya 

seorang pekerja sanggup menuntaskan dan menyesuaikan 

diri terhadap sejumlah kewajiban yang diberikan, maka hal 

tersebut tidak menjadi suatu beban kerja. Akan tetapi jika, 

pekerja tidak tercapai maka tugas dan kegiatan tersebut 

menjadi suatu beban kerja. Situasi yang terjadi pada 

seseorang ketika dihadapkan dengan pertentangan perilaku, 

pola pikir sehingga seseorang mengalami kesulitan dalam 

mengambil keputusan. 

B. Penelitian Terdahulu 

Mengambilan kajian terdahulu guna untuk memperoleh bahan 

perbandingan dan acuan. Kemudian untuk menghindari adanya kesamaan 

dengan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Untuk itu dalam kajian 

terdahulu ini, peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu 

seperti: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti dan 

Judul Penelitian 

Variabel 

Penelitian dan 

Indikator 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

dan 

Persamaan 

Penelitian 

1 Dwi Septianto 

(2010) Yang 

Berjudul 

“Pengaruh 

Lingkungan 

Kerja Dan Stres 

Kerja Terhadap 

Kinerja 

Karyawan PT 

Variabel 

Lingkungan 

Kerja (X1) 
Indikatornya 

(Suasana 

kerja, 

hubungan 

dengan rekan 

kerja dan 

Metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

deskriptif 

kuantitatif

Analisis 

data 

kuantitatif 

Lingkungan 

kerja secara 

parsial 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

Karyawan 

PT Pataya 

Perbedaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah 

obyeknya 

dan variabel 

yang 

digunakan 

hanya stres 

kerja. 
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Pataya Raya 

Semarang” 

tersedianya 

failitas kerja) 

Variabel 

Stres Kerja 

(X2) 

Indikatornya 

(beban kerja, 

Sikap 

pimpinan, 

peralatan 

kerja, kondisi 

lingkungan 

dan karir) 
Variabel 

Kinerja 

Pegawai (Y) 
Indikatornya 

(Kualitas 

kerja, 

Kreatifitas 

kerja dan 

pengetahuan 

kerja) 

(analisis 

regresi 

liner 

berganda) 

Raya 

Semarang. 

Sedangkan 

stres kerja 

secara parsial 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

kinerja 

Karyawan 

PT Pataya 

Raya 

Semarang. 

 

 

Persamaanny

a adalah 

metode yang 

digunakan. 

2 Miftakhul 

sulistyani  (2017) 

yang berjudul 

“Pengaruh Stres 

Kerja, Konflik 

Kerja, Dan 

Kepuasan Kerja  

Terhadap kinerja 

Karyawan PT 

Japfa Comfeed 

Indonesia 

Wonoayu 

Sidoarjo” 

Variabel 

Stres Kerja 

(X1) 

Indikatornya 

(Beban Kerja, 

Sikap 

Pimpinan, 

Peralatan 

Kerja, 

Kondisi 

Lingkungan, 

Karir) 
Variabel 

Konflik 

Kerja(X2) 

Indikatornya 

(Koordinasi 

kerja, 

Komunikasi 

kerja, 

Ketergantung

an tuga, 

Perbedaan 

persepsi dan 

Persaingan 

Metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

deskriptif 

kuantitatif

Analisis 

regresi 

linier 

berganda.  

Stres Kerja, 

Konflik 

Kerja, Dan 

Kepuasan 

Kerja  secara 

parsial 

maupun 

simultan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

Terhadap 

kinerja 

Karyawan 

PT Japfa 

Comfeed 

Indonesia 

Wonoayu 

Sidoarjo. 

Perbedaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah 

obyeknya, 

variabel yang 

digunakan 

hanya stres 

kerja dan 

kepuasan 

kerja. 

 

Persamaanny

a adalah 

metode yang 

digunakan. 



 

27 
 

kerja) 

Variabel 

Kepuasan 

Kerja (X3) 

Indikatornya 

(Gaji, 

Keamanan 

kerja, Faktor 

instrinsik dari 

pekerjaan dan 

fasilitas) 

Variabel 

Prestasi 

Kerja (Y) 

Indikatornya 

(Kuantitas 

kerja, 

Kualitas 

kerja, 

Keandalan, 

Inisiatif) 
3 Garry  surya 

Changgriawan 

(2017) 

penelitiannya 

yang berjudul 

“Pengaruh 

Kepuasan Kerja 

dan Motivasi 

Kerja Terhadap 

Kinerja 

Karyawan di One 

Way Production”. 

Variabel 

Kepuasan 

Kerja (X1) 

Indikatornya 

(upah, 

pekerjaan, 

rekan kerja, 

promosi, 

pengawasan) 

Variabel 

Motivasi 

Kerja (X2) 

Indikatornya 

(Perilaku 

Karyawan, 

Usaha 

Karyawan, 

Dan Kegigihan 

Karyawan) 

Variabel 

Kinerja 

Karyawan 

(Y) 

Indikatornya 

(kualitas, 

kuantitas, 

ketepatan 

waktu, 

Metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

deskriptif 

kuantitatif

Analisis 

regresi 

linier 

berganda. 

kepuasan 

kerja 

berpengaruh 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

sedangkan 

motivasi 

kerja tidak 

berpengaruh 

terhadap 

kinerja 

karyawan, 

Perbedaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah 

obyeknya, 

variabel yang 

digunakan 

hanya 

kepuasan 

kerja dan 

kinerja. 

 

Persamaanny

a adalah 

metode yang 

digunakan. 



 

28 
 

efektifitas dan 

kemadirian) 

4 Nanang Yogi 

Anggoro Putro 

(2017) yang 

berjudul 

“Pengaruh 

Motivasi Kerja 

Dan Disiplin 

Kerja Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Outsourcing” 

Variabel 

Motivasi 

Kerja (X1) 

Indikatornya 

(Perilaku 

Karyawan, 

Usaha 

Karyawan, dan 

Kegigihan 

Karyawan) 

Variabel 

Disiplin Kerja 

(X2) 

Indikatornya 

(Kehadiran, 

Ketaatan, 

Tingkat 

Kewaspadaan,

dan Bekerja 

Etis) 

Variabel 

Kinerja 

Karyawan 

(Y) 

Indikatornya 

(Kualitas, 

kuantitas, 

sikap, kerja 

sama dan 

komunikasi) 

Metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

asosiatif 

kausal. 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Terdapat 

pengaruh 

yang 

signifikan 

antara 

motivasi 

kerja dan 

disiplin kerja 

yang secara 

parsial 

maupun 

simultan 

terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Outsourcing. 

Perbedaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah 

obyeknya, 

ada variabel 

yang berbeda 

yaitu 

variabel 

kepuasan 

kerja dan 

stres kerja 

serta 

metodenya. 

 

Persamaanny

a adalah pada 

variabel 

kinerja 

karyawan. 

Sumber : Data Sekunder 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu adalah 

peneliti menggunakan objek yang berbeda diantaranya yaitu penelitian ini 

dilakukan di BRI Syariah KC Madiun. Dan peneliti menggunakan variabel 

Kepuasan kerja dan stres kerja terhadap kinerja pegawai BRI Syariah KC 

Madiun. 
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C. Kerangka Pemikiran 

Dengan adanya tujuan penelitian serta kajian teori yang ada diatas maka 

dibawah ini akan diuraikan kerangka berfikirnya : 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

Kerangka pemikiran diatas menjelaskan bahwa terdapat pengaruh antara 

kepuasan kerja dan stres kerja terhadap kinerja pegawai BRI Syariah KC 

Madiun. Variabel yang dipengaruhi yaitu kinerja pegawai  (Y), dan variabel 

yang mempengaruhi variabel terikat yaitu kepuasan kerja (X1) dan stres kerja 

(X2).  

D. Hipotesis  

Dalam bukunya Wirawan disebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja 

pegawai adalah etos kerja, disiplin kerja, semangat kerja, sikap kerja, 

keterlibatan kerja, kepuasan kerja, stres kerja, loyalitas, komitmen organisasi 

dan motivasi kerja. Hipotesis penelitian ini juga didukung oleh penelitian dari 

Garry  surya Changgriawan (2017) yang menyatakan bahwa kepuasan kerja  

Kepuasan Kerja (X1) 

(variabel Independen) 

Stres Kerja (X2) 

(variabel Independen) 

 

Kinerja Pegawai (Y) 

(variabel Dependent) 
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secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan di 

One Way Production. Sehingga muncullah hipotesis seperti dibawah ini: 

H1 : Variabel kepuasan kerja berpengaruh positif serta signifikan terhadap 

kinerja pegawai pada BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 

Dalam bukunya Wirawan disebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja 

pegawai adalah etos kerja, disiplin kerja, semangat kerja, sikap kerja, 

keterlibatan kerja, kepuasan kerja, stres kerja, loyalitas, komitmen organisasi 

dan motivasi kerja. Hipotesis penelitian ini juga didukung oleh penelitian dari 

Miftakhul sulistyani  (2017) yang menyatakan bahwa stres  kerja  secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Japfa 

Comfeed Indonesia Wonoayu Sidoarjo. Sehingga muncullah hipotesis seperti 

dibawah ini : 

H2 : Variabel stres  kerja  berpengaruh positif serta signifikan terhadap kinerja 

pegawai pada BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 

Dalam bukunya Wirawan disebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja 

pegawai adalah etos kerja, disiplin kerja, semangat kerja, sikap kerja, 

keterlibatan kerja, kepuasan kerja, stres kerja, loyalitas, komitmen organisasi 

dan motivasi kerja. Sehingga muncullah hipotesis seperti dibawah ini : 

H3 : Variabel kepuasan kerja dan stres  kerja secara bersama-sama 

berpengaruh positif serta signifikan terhadap kinerja pegawai BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian ini yaitu menggunakan penelitian deskriptif 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu jenis penelitian yang 

menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan 

prosedur-prosedur  statistik.
42

 

Sedangkan penelitian deskriptif yaitu untuk mengetahui nilai masing-

masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa 

membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel yang lain.
43

 

Penelitian deskriptif yang ada pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu pengaruh 

kepuasan kerja (X1) dan stres kerja(X2) terhadap kinerja pegawai (Y). 

B. Variabel Penelitian dan Devinisi Operasional Variabel 

1. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.
44

 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua variabel 

yang digunakan, sebagai berikut: 

                                                             
42
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a. Variabel Independen atau Bebas (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). 

Dalam penelitian ini variabel bebas (XI) adalah Kepuasan Kerja, 

variabel bebas (X2) adalah Stress Kerja. 

b. Variabel Dependen atau Terikat (Y) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini 

variabel terikat (Y) adalah Kinerja Pegawai.
45

 

2. Definisi Operasional 

Untuk mempermudah dalam penyusunan, maka peneliti 

mengelompokkan variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) yaitu sebagai 

berikut : 

a. Kepuasan kerja (X1) secara umum dapat diartikan sebagai keadaan 

emosional yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dimana para 

karyawan memandang pekerjaannya. Kepuasan kerja mencerminkan 

perasaan seseorang terhadap pekerjaannya.
46

 

b. Stres kerja (X2) didefinisikan sebagai suatu keadaan yang menekan diri 

dan jiwa seseorang diluar batas kemampuannya, sehingga jika terus 

dibiarkan tanpa ada solusi maka ini akan berdampak pada 

kesehatannya.
47
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c. Kinerja pegawai (Y) dapat didefinisikan sebagai perwujudan dari 

kemampuan dalam bentuk karya nyata. Kinerja merupakan hasil kerja 

yang dicapai pegawai dalam mengemban tugas dan pekerjaan yang 

berasal dari organisasi.
48

 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel Independen (X) dan Dependen (Y) 

Variabel Devinisi Opersional 

Variabel 

Indikator Sumber Butir 

Kinerja 

pegawai 

(Y) 

Kinerja pegawai (Y) 

dapat didefinisikan 

sebagai perwujudan 

dari kemampuan 

dalam bentuk karya 

nyata. Kinerja 

merupakan hasil 

kerja yang dicapai 

pegawai dalam 

mengemban tugas 

dan pekerjaan yang 

berasal dari 

organisasi. 

a. Kuantitas 

Pekerjaan, 

berhubungan 

dengan volume 

pekerjaan dan 

produktivitas 

kerja yang 

dihasilkan oleh 

pegawai dalam 

kurun waktu 

tertentu. 

b. Kualitas  

Pekerjaan,  

berhubungan 

Donni 

Junni 

Priansa 

(2016: 

271) 

a. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 2 
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 Donni Junni Priansa, Perencanaan Dan Pengembangan, 269. 



 

34 
 

dengan 

pertimbangan 

ketelitian, 

presisi, 

kerapian dan 

kelengkapan 

didalam 

menangani 

tugas-tugas 

yang ada 

didalam 

organisasi. 

c. inisiatif, 

berkenaan 

dengan 

kesediaan 

untuk 

menerima 

tanggung 

jawab. 

d. Adabtabilitas, 

berkenaan 

dengan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. 5 
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kemampuan 

untuk 

beradaptasi. 

e. Kemandirian,  

berkenaan 

dengan 

pertimbangan 

derajat 

kemampuan 

pegawai untuk 

bekerja dan 

mengemban 

tugas secara 

mandiri 

dengan 

meminimalisir 

bantuan orang 

lain. 

f. Kerja sama, 

sesuatu 

kegiatan yang 

dilakukan 

untuk 

 

 

 

 

e. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. 7-8 
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mencapai 

suatu tujuan 

yang dilakukan 

secara 

bersama-sama. 

Kepuasan 

kerja (X1) 

Kepuasan kerja (X1) 

secara umum dapat 

diartikan sebagai 

keadaan emosional 

yang menyenangkan 

dan tidak 

menyenangkan 

dimana para 

karyawan 

memandang 

pekerjaannya. 

Kepuasan kerja 

mencerminkan 

perasaan seseorang 

terhadap 

pekerjaannya. 

a. Pekerjaan, 

berkaitan 

dengan 

pekerjaan itu 

sendiri, seperti 

kesempatan 

untuk 

berkreasi dan 

variasi dari 

tugas, 

kesempatan 

untuk 

menyibukkan 

diri, 

peningkatan 

pengetahuan, 

tanggung 

jawab, 

otonomi, dan 

kompleksitas 

pekerjaan. 

b. Gaji, berkaitan 

dengan 

kepuasan 

Donni 

Junni 

Priansa 

(2016: 

293) 

a. 1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 3-4 
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pegawai 

berhubungan 

dengan gaji 

yang diterima 

dan adanya 

kenaikan gaji, 

besarnya gaji 

yang diterima 

sesuai dengan 

tingkatan yang 

sepadan. 

c. Rekan Kerja, 

indikator ini 

mengukur 

kepuasan kerja 

berkaitan 

dengan 

hubungan 

dengan rekan 

kerja, serta 

suasana kerja 

yang nyaman 

dapat 

meningkatkan 

kepuasan kerja 

pegawai. 

d. Atasan, 

pegawai lebih 

menyukai 

bekerja dengan 

atasan yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. 7-8 
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bersifat 

mendukung, 

penuh 

perhatian, 

hangat, dan 

bersahabat, 

memberi 

pujian atas 

kinerja yang 

baik dari 

bawahan, 

mendengar 

pendapat dari 

bawahan dan 

memusatkan 

perhatian 

kepada 

pegawai. 

e. Promosi, 

indikator ini 

mengukur 

kepuasan 

pegawai 

sehubungan 

dengan 

kebijaksanaan 

promosi dan 

kesempatan 

untuk 

mendapatkan 

promosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. 9-

10 
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Stres 

kerja 

(X2) 

Stres kerja (X2) 

didefinisikan sebagai 

suatu keadaan yang 

menekan diri dan 

jiwa seseorang diluar 

batas 

kemampuannya, 

sehingga jika terus 

dibiarkan tanpa ada 

solusi maka ini akan 

berdampak pada 

kesehatannya. 

a. Tuntutan tugas 

merupakan 

faktor yang 

dikaitkan pada 

pekerjaan 

seseorang 

seperti kondisi 

kerja. 

b. Tuntutan 

peran,  

berhubungan 

dengan 

tekanan yang 

diberikan pada 

seseorang 

sebagai suatu 

fungsi dari 

peran tertentu. 

c. Tuntutan antar 

pribadi 

merupakan 

tekanan yang 

diciptakan oleh 

William 

A 

Areros 

(2018 : 

43) 

 

a. 1-2 

 

 

 

 

 

 

 

b. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 4 
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pegawai lain 

atau terjadi 

konflik. 

d. Struktur 

organisasi 

gambaran 

instansi yang 

diwarnai 

dengan 

struktur 

organisasi 

yang tidak 

jelas. 

e. Kepemimpina

n, organisasi 

memberikan 

gaya 

manajemen 

pada 

organisasi 

beberapa pihak 

didalamnya 

dapat membuat 

 

 

 

d. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. 6-7 
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iklim 

organisasi 

yang 

melibatkan 

ketegangan, 

ketakutan dan 

kecemasan. 

Sumber : Data Sekunder 

C. Lokasi, Populasi dan Sampel 

Lokasi penelitian yang akan dilakukan adalah di Bank BRI Syariah KC 

Madiun yang terletak di Jln. MH Thamrin, No.34. Madiun, Provinsi Jawa 

Timur. 

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk diteliti dan kemudian untuk ditarik kesimpulan.
49

  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kuanitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai BRI Syariah Kantor 

Cabang Madiun yang berjumlah 42 orang. 

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua 
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yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu. Anggota sampel dalam penelitian ini sebanyak 42 

orang karyawan.
50

 

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai 

teknik sampling yang digunakan.
51

 Di dalam penelitian ini teknik sampling 

yang digunakan adalah Nonprobability Sampling, terkait sampling jenuh. 

Nonprobability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi 

untuk dipilih menjadi sampel. 

Sampel yang jenuh adalah sampel yang bila ditambah jumlahnya, tidak 

akan menambah keterwakilan sehingga tidak akan mempengaruhi nilai 

informasi yang telah diperoleh. Jadi, teknik sampling jenuh adalah teknik 

pengambilan sampel yang memperhatikan nilai kejenuhan sampel.
52

  

Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode sampel jenuh. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel jenuh adalah 

seluruh karyawan di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun yang berjumlah 42 

orang. 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan 

kuantitatif. 
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51
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a. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal 

bukan dalam bentuk angka. Yang termasuk data kualitatif dalam 

penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi: 

sejarah singkat berdirinya, visi dan misi serta truktur organiasi. 

b. Data kuantitatif adalah jeni data yang dapat diukur atau dihitung 

secara langsung, yang berupa informai atau penjelaan yang dinyatakan 

dengan bentuk angka. Dalam hal ini data kuantitatif yang diperlukan 

adalah: jumlah karyawan dan hail angket.
53

 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah subyek dari mana asal data penelitian itu 

diperoleh. Apabila peneliti misalnya menggunakan kuesioner atau 

wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut 

responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan, baik 

tertulis maupun lisan. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi: 

a. Data primer adalah data yang didapat dan diolah langsung oleh 

obyeknya. Data primer dalam penelitian ini antara lain berupa hasil 

kuesioner, wawancara, dan observasi yang dilakukan pada para 

karyawan di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 

b. Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah 

dll. Data sekunder tidak perlu diolah lagi. Data sekunder dalam 
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penelitian ini yaitu tentang gambaran obyek, struktur organisasi serta 

visi misi obyek.
54

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data disesuaikan dengan keadaan dan kondisi objek 

yang diteliti, kemampuan mengutarakan waktu dan tenaga. Sedangkan teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara : 

1. Observasi (Pengamatan) 

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang 

diselidiki. Untuk memperoleh data, peneliti akan melakukan pengamatan 

langsung pada pegawai  BRI Syariah Cabang Madiun.
55

 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan.
56

 Untuk memperoleh data, peneliti melakukan wawancara 

dengan beberapa pegawai dan pimpinan BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun. 

3. Kuesioner (Angket) 
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Metode kuesioner merupakan suatu daftar yang berisikan rangkaian 

pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan di teliti.
57

 

Untuk memperoleh data, angket disebarkan kepada responden 

(pegawai BRI Syariah Kantor Cabang Madiun). Setelah data 

terkumpul dilakukan proses editing dalam dua tahap, yaitu: tahap 

pertama pada kuesioner sebelum datanya di-entry untuk dianalisis 

dengan terlebih dahulu diberikan skor item jawaban pernyataan 

kuesioner dengan skala Likert yaitu skala yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok 

orang tentang fenomena social. Skala Likert yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah bentuk checklist, dengan menggunakan lima 

angka penilaian :
58

 

1. Sangat Setuju (SS)  : Nilai 5 

2. Setuju (S)   : Nilai 4  

3. Ragu-Ragu (RG)  : Nilai 3 

4. Tidak Setuju (TS)  : Nilai 2 

5. Sangat Tidak setuju (STS) : Nilai 1  

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

1. Metode Pengolahan Data 

 Pengolahan data merupakan metode yang digunakan untuk 

mengolah dan mengukur hasil dari penelitian. Perangkat lunak yang 

digunakan adalah software IMB SPSS 21. 
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2. Metode Analisis Data 

 Dalam suatu penelitian, untuk mendapatkan hasil penelitian yang 

sesuai dengan tujuan penelitian, maka diperlukan metode analisis yang 

benar. Analisis yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah : 

a. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1) Uji Validitas 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan 

untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid.
59

 Adapun uji 

validitas digunakan untuk mengukur salah satu valid tidaknya 

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan 

pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut.
60

 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-

butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu 

variabel. Daftar pertanyaan ini pada umumnya mendukung suatu 

kelompok variabel tertentu. Uji validitas dilakukan setiap butir 

soal. Hasilnya dibandingkan dengan r tabel│df = n – k dengan 

tingkat kesalahan 5%. Jika r tabel < r hitung, maka butir soal disebut 

valid.
61
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2) Uji Reliabilitas 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila 

digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama. Reliabilitas sebenarnya adalah 

alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator 

dari variabel atau konstruk. Kemudian untuk menentukan 

reliabilitas dapat dilihat dari nilai Cronbach Alpa jika nilainya 

lebih besar dari nilai r tabel, maka dapat dikatakan reliabel. Ada 

juga yang berpendapat reliabel jika nilai r > 0.60.
62

 

b. Uji Asumsi Klasik  

Pengujian yang digunakan dalam uji asumsi klasik meliputi : 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan uji nilai 

Kolmogorov Smirnov menggunakan progam analisis statistis 

IMB SPSS Statistik 21.  

a) Apabila nilai probalitas ≥ 0,05 maka dapat dinyatakan 

berditribusi normal,  

b) Jika nilai probalitas < 0,05 maka data tidak berdistribusi 

normal. 
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2) Uji Autokorelasi 

Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu 

dengan variabel sebelumnya. Cara mendeteksi autokorelasi 

dengan cara menggunakan kriteria Durbin Watson sebagai 

berikut: 

Durbin Watson Simpulan 

<1,10 Ada Autokorelasi 

1,10 - 1,54 Tanpa Simultan 

1,55 – 2,46 Tidak ada Autokorelasi 

2,46 – 2,90 Tanpa Simultan 

>2,91 Ada Autokorelasi
63

 

 

3) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan mengetahui kesalahan 

standar estimesi model dalam penelitian. Menguji adanya kasus 

multikolinearitas adalah dengan patokan nilai VIF (Variance 

Inflation Factor) dan koefisien korelasi antar variable bebas. 

Nilai beta < 1 (tidak terjadi multikolinieritas) 

Nilai standar error < 1 (tidak terjadi multikolinieritas) 

Nilai VIF < 10 (tidak terjadi multikolinieritas). 

4) Uji Heteroskedastisitas  
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Heteroskedastisitas artinya varians variable dalam model 

tidak sama. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk 

melihat adanya kasus heterokedastisitas adalah dengan 

memperhatikan plot dari sebuah sebaran residual (ZRESID) 

dan variable yang diprediksikan (ZPRED). Jika sebaran titik-

titik dalam plot tidak menunjukkan adanya suatu pola tertentu, 

maka dapat dikatakan bahwa model terbebas dari asumsi 

heterokedastisitas. Hipotesisnya yaitu: 

  : variansi identik  

  : variansi tidak identik
64

 

5) Uji Linieritas 

Dasar pengambilan keputusan dalam uji linieritas: 

a) Jika nilai signifikasi > 0,05, maka garis regresi linier 

b) Jika nilai signifikasi < 0,05, maka garis regresi tidak linier
65

 

c. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis pengaruh kepuasan kerja dan stress kerja terhadap 

kinerja digunakan analisis regresi berganda. Pengujian yang 

digunakan antara lain uji determinasi (R
2
), uji signifikansi simultan 

(uji statistik F), dan uji signifikansi parameter individual (uji statistik 

t) : 

1) Uji Regresi Ganda 
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Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara 

linier antara dua variabel atau lebih variabel independent 

(X1,X2,....Xn) dengan variabel dependent (Y).  

Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu 

kepuasan kerja (X1) dan stress kerja (X2) terhadap variabel 

dependen yaitu kinerja karyawan (Y). Persamaannya dapat 

ditulis sebagai berikut : 

              

Keterangan : 

Y = Kinerja Pegawai 

a = Konstanta atau Interecpt 

b ,b  = Koefisien Variabel Independen 

X  = Kepuasan Kerja 

X  = Stress Kerja 

2) Uji Koefisien Determinai (R
2
) 

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen.
66
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3) Uji t (Parsial)  

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variable penjelas/independensecara individual 

dalam menerangkan variasi variable dependen.  

4) Uji F (Simultan)  

Uji statistik f pada dasarnya menunjukkan apakah semua 

variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen atau terikat.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum BRI Syariah KC Madiun 

1. Sejarah BRI Syariah 

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., 

terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah 

mendapatkan izin dari bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui 

suratnya No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 

November 2008 PT Bank BRI Syariah Tbk secara resmi beroperasi. 

Kemudian PT Bank BRI Syariah Tbk merubah kegiatan usaha yang 

semula beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi 

kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah islam. 

Dua tahun lebih PT Bank BRI Syariah Tbk hadir 

mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan 

layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan 

termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan 

pelayanan prima dan menawarkan beragam produk yang sesuai dengan 

harapan nasabah dengan prinsip syariah.
68

 

Kehadiran PT Bank BRI Syariah Tbk di tengah-tengah industri 

perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang 

mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan 

tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank 
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BRI Syariah Tbk yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan 

modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari 

warna biru dan outih sebagai benang merah dengan brand PT Bank 

Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 

Aktivitas PT Bank BRI Syariah Tbk semakin kokoh setelah pada 

19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam 

PT Bank BRI Syariah Tbk (proses spin off) yang berlaku efektif pada 

tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak 

Sofyan Basir selaku Direktu Utama PT Bank Rakyat Indonesia 

(Peersero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama 

PT Bank BRI Syariah Tbk. 

Saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi bank syariah ketiga 

terbesar berdasarkan aset. PT Bank BRI Syariah Tbk tumbuh dengan 

pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak 

ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah. PT Bank BRI 

Syariah Tbk menargetkan menjadi bank ritel modern terkemukan 

dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.
69
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2. Struktur Organisasi PT. Bank BRI Syariah  (Kantor Cabang Madiun) 

70
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3. Visi BRI Syariah 

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial 

sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan 

lebih bermakna. 

4. Misi BRI Syariah 

a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam 

kebutuhan finansial nasabah. 

b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah. 

c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan 

dimana pun. 

d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan 

menghadirkan ketentraman pikiran.
71 

B. Hasil Pengujian Instrummen ( Validitas dan Reliabilitas) 

1. Uji Validitas 

 Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir 

dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. 

Pengujian ini dilakukan pada data awal atau data uji coba yang 

dikumpulkan terlebih dahulu dan diberikan kepada 42 responden. 

Responden ini merupakan semua pegawai di BRI Syariah Kantor 

Cabang Madiun.   
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Kriteria yang digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu butir 

pertanyaan dengan memandingkan r hitung dan  r table dimana df=n-2 

dengan sig 5%. Suatu kuisioner dikatakan valid apabila r tabel <  r 

hitung. Oleh karena data yang digunakan dalam uji coba 42 responden 

maka r tabel yang digunakan adalah 0,304 (Nilai R Product Moment). 

Hasil pengujian validitas Y,X1, dan X2 dapat dilihat pada Tabel.4.1, 

Tabel 4.2, dan Tabel 4.3.  

a. Kinerja Pegawai 

Tabel 4.1. Hasil Pengujian Validitas Variabel Y 

No item rhitung rtabel Keterangan 

1 0,651 0,304 Valid 

2 0,657 0,304 Valid 

3 0,397 0,304 Valid 

4 0.603 0,304 Valid 

5 0,395 0,304 Valid 

6 0,534 0,304 Valid 

7 0,678 0,304 Valid 

8 0,651 0,304 Valid 

Sumber: Data SPSS diolah, 2019. 

 Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui bahwa nilai Rhitung yang 

diperoleh masing-masing item pertanyaan lebih dari Rtabel=0,304, 

sehingga item pertanyaan untuk variabel Y valid. 

b. Kepuasan Kerja 

Tabel 4.2. Hasil Pengujian Validitas Variabel X1 

No Item rhitung rtabel Keterangan 
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1 0,422 0,304 Valid 

2 0,386 0,304 Valid 

3 0,609 0,304 Valid 

4 0,699 0,304 Valid 

5 0,365 0,304 Valid 

6 0,631 0,304 Valid 

7 0,356 0,304 Valid 

8 0,578 0,304 Valid 

9 0,699 0,304 Valid 

10 0.609 0,304 Valid 

Sumber: Data SPSS diolah, 2019. 

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa nilai Rhitung yang 

diperoleh masing-masing item pertanyaan lebih dari Rtabel=0,304, 

sehingga item pertanyaan untuk variabel X1 valid. 

c. Stress Kerja 

Tabel 4.3. Hasil Pengujian Validitas Variabel X2 

No Item rhitung  rtabel Keterangan 

1 0,799 0,304 Valid 

2 0,667 0,304 Valid 

3 0.410 0,304 Valid 

4 0.780 0,304 Valid 

5 0,396 0,304 Valid 

6 0,412 0,304 Valid 

7 0,82 0,304 Valid 

Sumber: Data SPSS diolah, 2019. 
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Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahwa nilai Rhitung yang 

diperoleh masing-masing item pertanyaan lebih dari Rtabel=0,304, 

sehingga item pertanyaan untuk variabel X2 valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur kuisioner yang 

merupakan indikator-indikator dari variabel. Setelah dilakukan uji 

validitas dan semua item sudah valid maka dilanjutkan dengan uji 

reliabilitas.  Suatu kuisioner dikatakan reliabel jika jawaban responden 

terhadap pernyataan adalah stabil atau konsisten dari waktu ke waktu. 

Jika nilai Alpha > 0,60 maka reliabel. Hasil pengujian reliabilitas dapat 

dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4.4. Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s 

Alpa 

Keterangan 

Kepuasan Kerja (X1) 0,735 Reliabel 

Stress Kerja(X2) 0.705 Reliabel 

Kinerja Pegawai (Y) 0,712 Reliabel 

Sumber: Data SPSS diolah, 2019. 

Tabel 4.4 menunjukkan hasil pengujian reliabilitas untuk X1,X2 

dan Y. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa nilai Cronbach’s 

alpha lebih dari 0,60 sehingga item pertanyaan untuk variabel X1,X2, 

dan Y sudah reliabel. 

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel X1,X2 dan Y 

item pertanyaan telah valid dan reliabel sehingga instrumen yang 



 

59 
 

dimiliki dapat digunakan sebagai instrumen pengumpulan data 

penelitian. 

C. Hasil Pengujian Deskripsi 

1. Gambaran Umum Responden 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah semua 

pegawai di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun . Kuisioner dibagikan 

kepada responden sebanyak 42 pegawai. Semua kuisioner tidak ada 

yang rusak. Berdasarkan kriteria yang digunakan meliputi nama, jenis 

kelamin, usia, pendidikan, lama bekerja dan jabatan.  

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 
 

Gambar 4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis 

Kelamin 

Sumber: Data Penelitian diolah, 2019. 

 Berdasarkan gambar 4.2 diatas menunjukkan bahwa dari 42 

orang responden, sebagian besar berjenis kelamin laki-laki yaitu 

sebanyak 32 orang atau 76% dan sisanya adalah responden yang 

berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 10 orang atau 24%. 

Responden yang berjenis laki-laki lebih banyak dibandingkan 

Series1
, Laki-
Laki, 
32, 

76% 

Series1
, 

Perem
puan, 
10, … Laki-Laki

Perempuan

76% 

24% 
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responden berjenis kelamin perempuan yang bekerja pada BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun. 

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 

Gambar 4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Sumber: Data Penelitian diolah, 2019. 

 Berdasarkan gambar 4.3 diatas dapat diketahui bahwa umur 

responden yang terbanyak adalah umur >30 tahun yaitu sebanyak 

19 orang atau 45,2%. Untuk urutan kedua diikuti dengan usia 

responden 26-30 tahun sebanyak 14 orang atau 33,3%. Urutan 

ketiga adalah umur 21-25 tahun sebanyak 8 orang atau 19,1%. Dan 

urutan paling terakhir adalah umur <20 tahun yang berjumlah 1 

orang atau 2,4%. 

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

 

Series1, < 
20 tahun, 

1, 3% 
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tahun, 8, … 

Series1, 
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tahun, … 
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30 tahun, 
19, 45% 

< 20 tahun

21-25 tahun

26-30 tahun

> 30 tahun

Series1
, 

SMA/S
MK, … 

Series1
, D3, 3, 

7% 
Series1
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30, 

72% 
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, S2, 1, 
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Lainny
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S1
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Lainnya
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Gambar 4.4. Karakteristik Responden Berdasarkan 

Pendidikan Terakhir 

Sumber: Data Penelitian diolah, 2019. 

 Berdasarkan gambar 4.4 diatas menunjukkan bahwa jumlah 

responden yang terbanyak adalah dari kelompok responden yang 

berpendidikan S1 yaitu 30 orang atau 71,4%, SMA/SMK sebanyak 7 

orang atau  16.7%, D3 sebanyak 3 orang atau 7,1%, S2 sebanyak 1 orang 

atau 2,4%, D1 sebanyak 1 orang atau 2,4%, hal ini menunjukkan bahwa 

pegawai BRI Syariah Kantor Cabang Madiun sebagian besar memiliki 

pendidikan tinggi. Hal ini menunjukkan semakin tinggi pendidikan 

responden maka semakin tinggi kemampuannya dan semakin tinggi 

kemungkinan keberhasilan dalam menjalankan tugasnya. 

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

 

  Gambar 4.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama 

Bekerja 

Sumber: Data Penelitian diolah, 2019. 

 Berdasarkan gambar 4.5 diatas menunjukkan bahwa lama 

bekerja pegawai pada BRI Syariah Kantor Cabang Madiun terbanyak 

adalah >4 tahun dengan jumlah 16 orang atau 38,1%, lama bekerja <2 

tahun 14 orang atau 33,3%, lama bekerja 2-4 tahun 12 orang atau 

28,6%. 

Series1
, < 2 

tahu… 

Series1
, 2-4 

tahu… 

Series1
, > 4 

tahu… 

< 2 tahun

2-4 tahun

> 4 tahun

<2thn= 
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e. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan 

 

Sumber: Data Penelitian diolah, 2019. 

 Gambar 4.6. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

 Berdasarkan gambar 4.6 diatas menunjukkan bahwa jabatan 

teller sebanyak 2 orang atau 4,8%, marketing sebanyak 13 orang 

atau 31%, Customer service sebanyak 1 orang atau 2,4%, satpam 

berjumlah 3 orang atau 7%, Office boy berjumlah 2 orang atau 

4,8% dan jabatan lainnya berjumlah 21 orang atau 50%. 

2. Gambaran Distribusi Jawaban Responden 

a. Variabel Y (Kinerja Pegawai)  

Tabel  4.5. Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel 

Kinerja Pegawai 

No Item 

SS S N TS STS Total 

F % F % F % F % F % F % 

1 Y1 11 26,2 21 50 10 23,8 0 0 0 0 42 100 

2 Y2 9 21,4 23 54,8 8 19 2 4,8 0 0 42 100 

3 Y3 7 16,7 31 73,8 4 9,5 0 0 0 0 42 100 

4 Y4 11 26,2 22 52,4 8 19 1 2,4 0 0 42 100 

Series1, 
Teller, 2, 

5% 
Series1, 

Marketin
g, 13, 
31% 

Series1, 
Cutomer 
Service, 

1, 2% 

Series1, 
Satpam
, 3, 7% 

Series1, 
Office 
Boy, 2, 

5% 

Series1, 
Lainnya, 
21, 50% 

Teller

Marketing

Cutomer Service

Satpam

Office Boy

Lainnya
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5 Y5 6 14,3 26 61,9 9 21,4 1 2,4 0 0 42 100 

6 Y6 10 23,8 22 52,4 8 19 2 4,8 0 0 42 100 

7 Y7 8 19 23 54,8 9 21,4 2 4,8 0 0 42 100 

8 Y8 11 26,2 21 50 10 23,8 0 0 0 0 42 100 

Sumber: Data Penelitian diolah, 2019. 

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar responden 

memberikan jawaban setuju. Dimana hasil terbanyak setuju 

terdapat pada item pertanyaan 3 yaitu Saya selalu berusaha 

menyelesaikan tugas dan memenuhi tanggung jawab sesuai dengan 

batas waktu yang ditentukan dengan prosentase 73,8 % atau 

sebanyak 31 responden. Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa 

faktor inisiatif mempengaruhi kinerja pegawai.  

b. Variabel X1 (Kepuasan Kerja) 

Tabel 4.6. Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan 

Variabel Kepuasan Kerja 

No Item 
SS S N TS STS Total 

F % F % F % F % F % F % 

1 X1.1 14 33 21 50 7 17 0 0 0 0 42 100 

2 X1.2 5 12 24 57 12 29 1 2,4 0 0 42 100 

3 X1.3 11 26 21 50 10 24 0 0 0 0 42 100 

4 X1.4 9 21 23 55 8 19 2 4,8 0 0 42 100 

5 X1.5 7 17 31 74 4 9,5 0 0 0 0 42 100 

6 X1.6 12 29 22 52 7 17 1 2,4 0 0 42 100 

7 X1.7 5 12 26 62 10 24 1 2,4 0 0 42 100 
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8 X1.8 10 24 21 50 9 21 2 4,8 0 0 42 100 

9 X1.9 9 21 23 55 8 19 2 4,8 0 0 42 100 

10 X1.10 11 26,2 21 50 10 24 0 0 0 0 42 100 

Sumber: Data Penelitian diolah, 2019. 

Berdasarkan tabel di atas sebagian repsonden memberikan 

jawaban setuju. Dimana hasil terbanyak setuju terdapat pada item 

pertanyaan 5 yaitu saya menjalin hubungan yang baik dengan 

rekan kerja, dengan prosentase 74% atau 31 responden. Dari data 

tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan rekan kerja antar 

pegawai berjalan dengan baik. 

c. Variabel X2 (Stress Kerja) 

Tabel 4.7. Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan 

Variabel Stress Kerja 

No Item 

SS S N TS STS Total 

F % F % F % F % F % F % 

1 X2.1 13 31 28 66,7 1 2,4 0 0 0 0 42 100 

2 X2.2 14 33,3 26 61,9 2 4,8 0 0 0 0 42 100 

3 X2.3 19 45,2 18 42,9 4 9,5 1 2,4 0 0 42 100 

4 X2.4 12 28,6 21 50 9 21,4 0 0 0 0 42 100 

5 X2.5 21 50 19 45,2 2 4,8 0 0 0 0 42 100 

6 X2.6 12 28,6 27 64,3 2 4,8 1 2,4 0 0 42 100 

7 X2.7 14 33,3 23 54,8 5 11,9 0 0 0 0 42 100 

Sumber: Data Penelitian diolah, 2019. 
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Berdasarkan tabel diatas sebagian repsonden memberikan 

jawaban setuju. Dimana hasil terbanyak setuju terdapat pada item 

pertanyaan 1 yaitu tuntutan pekerjaan yang memberatkan ering 

membuat karyawan frustasi, dengan prosentase 66,7% atau 28 

responden. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tuntutan 

pekerjaan yang berat membuat para pegawai frustasi. 

3. Hasil Analisis Deskriptif Statistik X1,X2 Dan Y 

Tabel 4.8. Deskriptif Statistik 

 

Sumber: Data SPSS diolah, 2019. 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Sum Mean 

Statisti

c 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statisti

c 

Std. 

Error 

Kepuas

an 

Kerja 

(X1) 

42 15 31 46 1670 39,76 ,598 

Stres 

Kerja 

(X2) 

42 12 23 35 1252 29,81 ,411 

Kinerja 

Pegaw

ai (Y) 

42 15 23 38 1335 31,79 ,511 

Valid 

N 

(Listwi

se) 

42       
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Berdasarkan tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa variabel 

kepuasan kerja dengan jumlah data (N) sebanyak 42 orang memiliki 

deskripsi data sebagai berikut : rata-rata (mean) sebesar 39.76, range 

sebesar 15, standar deviation sebesar 0.598, minimum sebesar 31, 

maximum sebesar 46, dan sum sebesar 1670. 

Variabel stres kerja dengan jumlah data (N) sebanyak 42 orang 

memiliki deskripsi data sebagai berikut : rata-rata (mean) sebesar 29.81, 

range sebesar 12, standar deviation sebesar 0.411, minimum sebesar 23, 

maximum sebesar 35, dan sum sebesar 1252. 

Variabel kinerja pegawai dengan jumlah data (N) sebanyak 42 

orang memiliki deskripsi data sebagai berikut : rata-rata (mean) sebesar 

31.79, range sebesar 15, standar deviation sebesar 0.511, minimum 

sebesar 23, maximum sebesar 38, dan sum sebesar 1335. 

D. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data penelitian 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas 

dilakukan dengan Uji Kolmogorov Smirnov. Hipotesisnya adalah: 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 
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Jika nilai signifikansi (p-value) > 0,05 maka H0 diterima artinya 

data berdistribusi normal. 

Tabel 4.9. Hasil Pengujian Normalitas Residual 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 42 

Normal Parameters
a,b

 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,45776934 

Most Extreme Differences 

Absolute ,157 

Positive ,122 

Negative -,157 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,018 

Asymp. Sig. (2-tailed)  

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Data SPSS diolah, 2019. 

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi uji normalitas residual sebesar 0,251, dimana nilai 

tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti H0 diterima artinya 

data berdistribusi normal. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Heterokedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance residual 

suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. 

,251 
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Perhitungan ada tidaknya gejala ini dapat dilakukan dengan cara 

menentukan formulasi regresi linier berganda dengan 

menggunakan harga mutlak residual sebagai variabel dependen dan 

variabel independennya adalah X1 dan X2.   

Hipotesis yang digunakan: 

H0 : varian residual homogen (tidak terjadi kasus 

heteroskedastisitas) 

H1 : varian residual tidak  homogen ( terjadi kasus 

heteroskedastisitas) 

Jika nilai signifikansi (p-value) > 0,05 maka H0 diterima artinya 

tidak terjadi kasus heteroskedastisitas. Hasil pengujian 

heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.10. 

Tabel 4.10. Output Pengujian Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) -,025 2,019  -,012 ,990 

Kepuasan 

Kerja 

,099 ,050 ,357 1,978 ,055 

Stres Kerja -,098 ,073 -,244 -1,352 ,184 

a. Dependent Variable: Abs_RES 

Sumber: Data SPSS diolah, 2019. 
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Tabel 4.10 menunjukkan hasil pengujian 

heteroskedastisitas. dari tabel tersebut dapat dibuat keterangan 

sebagai berikut: 

Tabel 4.11. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 

Variabel Sig Keterangan 

X1 0,055 Tidak ada pengaruh 

X2 0,184 Tidak ada pengaruh 

Sumber: Data SPSS diolah, 2019. 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dijelaskan bahwa nilai 

signifikansi dari semua variabel lebih besar dari 0,05 (alpha 5%). 

Hal ini berarti  H0 diterima artinya tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

c. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan 

variabel sebelumnya. Cara mendeteksi autokorelasi dengan cara 

menggunakan kriteria Durbin Watson sebagai berikut: 

Tabel 4.12 Kriteria Pengujian Autokorelasi 

Durbin Watson Simpulan 

<1,10 Ada Autokorelasi 

1,10 - 1,54 Tanpa Simultan 

1,55 – 2,46 Tidak ada Autokorelasi 
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2,46 – 2,90 Tanpa Simultan 

>2,91 Ada Autokorelasi 

 

Tabel 4.13. Output Pengujian Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,898
a
 ,806 ,796 1,495 1,900 

a. Predictors: (Constant), STRES KERJA (X2), KEPUASAN KERJA (X1) 

b. Dependent Variable: KINERJA PEGAWAI (Y) 

Sumber: Data SPSS diolah, 2019. 

Berdasarkan tabel 4.13 diperoleh nilai Durbin Watson adalah 

+1,900. Berdasarkan kriteria autokorelasi 1,900 berada diantara 

1,55 – 2,46. Hal ini berarti tidak terjadi autokorelasi. 

d. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya 

variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel 

independen dalam suatu model. Kemiripan antar variabel 

independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain 

itu, uji multikolinieritas digunakan untuk menghindari kebiasaan 

dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji 

parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel 
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dependen. Kriteria yang digunakan untuk mengetahu ada tidaknya 

multikolinieritas adalah sebagai berikut: 

1) Nilai beta < 1 (tidak terjadi multikolinieritas) 

2) Nilai standar error < 1 (tidak tejadi multikolinieritas) 

3) Nilai VIF < 10 (tidak tejadi multikolinieritas)
 
  

 Hasil pengujian multikolinieritas ditunjukkan pada Tabel 4.16. 

Tabel 4.14. Output Pengujian Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardiz

ed 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolera

nce 

VIF 

1 

(Constant) 
-

1,543 

2,878  -,536 ,595   

Kepuasan 

Kerja 

,678 ,071 ,794 9,518 ,000 ,714 1,400 

Stres Kerja ,213 ,104 ,171 2,053 ,047 ,714 1,400 

A. Dependent Variable: Kinerja Pegawai 

Sumber: Data SPSS diolah, 2019. 

Berdasarkan tabel Coefficients 4.14 diperoleh hasil: 

1) Nilai Beta 

a) Nilai beta untuk kepuasan kerja = 0,794 < 1 (tidak terjadi 

multikolinieritas) 

b) Nilai beta untuk stress kerja = 0,171 < 1 (tidak terjadi 

multikolinieritas) 
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2) Nilai Standar Error 

a) Nilai Standar Error untuk kepuasan kerja = 0,071 < 1 (tidak 

terjadi multikolinieritas) 

b) Nilai Standar Error untuk stress kerja = 0,104 < 1 (tidak 

terjadi multikolinieritas) 

3) Nilai VIF 

a) Nilai VIF untuk variabel kepuasan kerja = 1,400 < 10 (tidak 

terjadi multikolinieritas) 

b) Nilai VIF untuk variabel stres kerja = 1,400 < 10 (tidak 

terjadi multikolinieritas) 

Dengan demikian, data atau model regresi memenuhi asumsi 

multikolonieritas, 

e. Uji Linieritas 

Tabel 4.15. Hasil Uji Linieritas X1 terhadap Y 

ANOVA Table 

 F Sig. 

Kinerja 

Pegawai (Y)* 

Kepuasan Kerja 

(X1) 

Between 

Groups 

(Combined) 13,721 ,000 

Linearity 162,006 ,000 

Deviation from 

Linearity 

1,364 ,240 

Within Groups   

Total   

Sumber: Data SPSS diolah, 2019. 
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Berdasarkan tabel Anova diatas, diperoleh nilai signifikansi 

Deviation from Linearity 0,240 > 0,05. Artinya, ada hubungan 

linier antara variabel kepuasan kerja dan kinerja pegawai. 

Tabel 4.16. Hasil Uji Linieritas X2 terhadap Y 

ANOVA Table 

 F Sig. 

Kinerja 

Pegawai (Y)*  

Stres Kerja 

(X2) 

Between 

Groups 

(Combined) 4,226 ,001 

Linearity 24,882 ,000 

Deviation from 

Linearity 

1,643 ,152 

Within Groups   

Total   

Sumber: Data SPSS diolah, 2019. 

Berdasarkan tabel Anova diatas, diperoleh nilai signifikansi 

Deviation from Linearity 0,152 > 0,05. Artinya, ada hubungan 

linier antara variabel stres kerja dan kinerja pegawai. 

2. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja 

dan stress kerja terhadap kinerja pegawai. Model analisis regresi dapat 

dilihat pada tabel 4.17. 

Tabel 4.17. Hasil Uji Regresi Berganda 

Coefficients
a
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Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -1,543 2,878  -,536 ,595 

Kepuasan 

Kerja (X1) 

,678 ,071 ,794 9,518 ,000 

Stres Kerja 

(X2) 

,213 ,104 ,171 2,053 ,047 

a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai (Y) 

Sumber: Data SPSS diolah, 2019. 

Berdasarkan tabel 4.17. diatas, maka persamaan regresi linear 

berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                              

1) Konstanta sama dengan – 1,543, artinya apabila variabel 

kepuasan kerja dan stress kerja tidak ada, maka besarnya kinerja 

pegawai menurun  sebesar  1,543.  

2) Koefisien regresi variabel kepuasan kerja (X1) sebesar 0.678, 

berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel kepuasan kerja 

(X1) sebesar satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka 

besarnya kinerja pegawai (Y) akan naik sebesar 0.678. Koefisien 

bernilai positif artinya kepuasan kerja berpengaruh positif 

terhadap kinerja pegawai. 

3) Koefisien regresi variabel tingkat stress (X2) sebesar 0.231, 

berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel stress kerja (X2) 

sebesar satuan dengan asumsi variabel lain kostan, maka 
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besarnya kinerja pegawai (Y) akan naik sebesar 0.231. Koefisien 

bernilai positif artinya stress kerja berpengaruh positif terhadap 

kinerja pegawai. 

3. Uji t (Parsial) 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independent terhadap 

variabel dependent, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. 

Pengujian ini digunakan untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh 

antara kepuasan kerja (X1), stress kerja (X2), terhadap kinerja pegawai  

(Y). Hipotesis yang digunakan adalah: 

H0 : X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y 

H1 : X1 berpengaruh sgnifikan terhadap Y 

H0 : X2  tidak berpengaruh signifikan terhadap Y 

H2 : X2 berpengaruh sgnifikan terhadap Y 

Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka terdapat pengaruh yang 

signifikan. Hasil pengujian parsial atau uji t dapat dilihat pada tabel 

4.18. 

Tabel 4.18. Hasil Uji t 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1,543 2,878  -,536 ,595 
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Kepuasan Kerja 

(X1) 

,678 ,071 ,794 9,518 ,000 

Stres Kerja 

(X2) 

,213 ,104 ,171 2,053 ,047 

a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai (Y) 

Sumber: Data SPSS diolah, 2019. 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 4.18 dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pengujian Pengaruh X1 terhadap Y menghasilkan nilai signifikansi 

uji t sebesar 0,000 < 0,05 sehingga H0 ditolak. Artinya ada pengaruh 

X1 terhadap Y secara signifikan. Dilihat dari nilai koefisien 

regresinya sebesar  0,678 memiliki arti X1 mempunyai arah 

pengaruh positif terhadap Y sehingga arah pengaruh yang dihasilkan 

tersebut  signifikan. 

b. Pengujian Pengaruh X2 terhadap Y menghasilkan nilai signifikansi 

uji t sebesar 0,047 < 0,05 sehingga H0 ditolak. Artinya ada pengaruh 

X2 terhadap Y secara signifikan. Dilihat dari nilai koefisien 

regresinya sebesar  0,213 memiliki arti X2 mempunyai arah 

pengaruh positif terhadap Y sehingga arah pengaruh yang dihasilkan 

tersebut signifikan. 

4. Uji F (Simultan) 

Uji F adalah pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (X1,X2) 

secara bersama-sama terhadap variabel independent (Y). 
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Hipotesis yang digunakan adalah: 

H0  : model regresi yang diperoleh tidak sesuai/ tidak signifikan 

H1  : model regresi yang diperoleh  sesuai/  signifikan 

Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak artinya 

terdapat pengaruh yang signifikan. Hasil pengujiannya dapat dilihat 

pada table 4.19. 

Tabel 4.19. Hasil Uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regressio

n 

361,943 2 180,971 81,005 ,000
b
 

Residual 87,129 39 2,234   

Total 449,071 41    

a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai (Y) 

b. Predictors: (Constant), Stres Kerja (X2), Kepuasan Kerja (X1) 

Sumber: Data SPSS diolah, 2019. 

Berdasarkan Tabel 4.19 diperoleh nilai signifikansi = 0,000 < 0,05 

sehingga H0 ditolak, artinya variabel Kepuasan Kerja (X1) dan Stres 

Kerja (X2) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap 

variabel kinerja pegawai (Y).  

5. Koefisien Determinasi (R square) 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui prosentase 

perubahan variabel dependen (Y) yang disebabkan oleh variabel 

independen (X). Nilai R square hasil pengujian regresi dapat dilihat 

pada tabel 4.20. 
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Tabel 4.20. Nilai R dan R square 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 
,898

a
 

,806 ,796 1,495 1,900 

A. Predictors: (Constant), Stres Kerja (X2), Kepuasan Kerja (X1) 

B. Dependent Variable: Kinerja Pegawai (Y) 

Sumber: Data SPSS diolah, 2019. 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 4.20 diketahui 

bahwa nilai R yang diperoleh sebesar 0,898 menunjukkan bahwa 

hubungan antara X1 dan X2 tergolong lemah karena nilai R yang 

dihasilkan kurang dari 1. Nilai R Square yang diperoleh sebesar 0,806 

menunjukkan bahwa pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 

0,806 = 80,6 % dan sisanya 19,4% dipengaruhi oleh faktor lain selain 

X1 dan X2 yang tidak masuk dalam model pembahasan. 

E. Pembahasan 

1. Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun 

Untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa variabel 

Kepuasan Kerja (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kinerja Pegawai BRI Syariah Kantor Cabang Madiun dilakukan 

dengan uji t dengan hasil pengolahan data sebagaimana terdapat 

dalam tabel 4.18.  
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Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda menunjukkan 

besaran koefisien regresi variabel Kepuasan Kerja sebesar 0,678 

bertanda positif, artinya Kepuasan Kerja berbanding lurus atau 

searah terhadap Kinerja Pegawai BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun dan hasil uji t diketahui nilai signifikansi adalah 0,000 < 

0,05, artinya Kepuasan Kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kinerja Pegawai BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 

Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi Kepuasan Kerja, 

maka semakin meningkatkan kinerja pegawai di BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai di BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun, untuk mengetahui hal tersebut dengan 

cara menyebar kuesioner atau angket kepuasan kerja kepada 

pegawai di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun, sebanyak 10 item 

butir pernyataan. 

Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja mempunyai 

pengaruh yang positif untuk meningkatkan kinerja pegawai. Untuk 

peningkatan kinerja pegawai dapat dilakukan dengan memberikan 

penghargaan/insentif yang lebih baik lagi bagi pegawai yang 

berprestasi, selain itu memberikan pengakuan terhadap hasil kerja 

pegawai dengan memberikan kenaikan gaji, bonus, ataupun 

reward. Kepuasan kerja dapat dilakukan dengan melihat hasil yang 
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diperolehnya di tempat kerja, menyelesaikan tugas dan tanggung 

jawab yang telah diberikan oleh atasan.  

Hasil yang demikian menunjukkan bahwa kepuasan kerja 

di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. sudah sesuai dengan apa 

yang telah diinginkan meskipun ada beberapa pegawai yang 

kurang dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dikarenakan 

pekerjaan yang ditanganinya dirasakan cukup berat.  

Kepuasan kerja pegawai adalah salah satu faktor yang 

sangat penting dalam sebuah perusahaan. Kepuasan kerja 

mempunyai pengaruh yang signifikan baik secara langsung 

maupun tidak langsung terhadap kinerja, dimana pegawai yang 

mempunyai kepuasan kerja tinggi akan menghasilkan kinerja yang 

tinggi pula, apabila kepuasan kerja rendah akan menghasilkan 

kinerja yang rendah. 

Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian 

sebelumnya yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Garry  surya 

Changgriawan (2017) yang menyatakan bahwa kepuasan kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dari 

penjelasan tersebut secara teori maupun hasil uji statistik bahwa 

kepuasan kerja berpengaruh secara postif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

2. Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Pegawai BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun 
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Untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa variabel 

stres kerja (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kinerja Pegawai BRI Syariah Kantor Cabang Madiun dilakukan 

dengan uji t dengan hasil pengolahan data sebagaimana terdapat 

dalam tabel 4.18. 

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda menunjukkan 

besaran koefisien regresi variabel stres kerja sebesar 0,213 

bertanda positif, artinya Stres Kerja berbanding lurus atau searah 

terhadap Kinerja Pegawai BRI Syariah Kantor Cabang Madiun dan 

hasil uji t diketahui nilai signifikansi adalah 0,047 < 0,05, artinya 

Stres Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 

Pegawai BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. Hal ini 

mengindikasikan bahwa semakin tinggi stres kerja, maka kinerja 

pegawai di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun akan naik. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai di BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun, untuk mengetahui hal tersebut dengan 

cara menyebar kuesioner atau angket stres kerja kepada pegawai di 

BRI Syariah Kantor Cabang Madiun, sebanyak 7 item butir 

pernyataan. 

Stress Kerja bisa dipandang sebagai kondisi kejiwaan yang 

merupakan manifestasi upaya penyesuaian antara individu dengan 

berbagai tindakan, situasi, dan kejadian yang menuntut respon pada 
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individu tersebut. Jadi stress kerja dalam nuansa negatif sering 

digambarkan sebagai kondisi tertekan karena adanya perbedaan 

antara harapan dengan kenyataan.  

Sumber stres kerja ditempat kerja langsung mempengaruhi 

aktivitas pribadi yang tidak berkaitan dengan kerja. Pemberian 

kewenangan yang lebih besar sebagai wujud pemberdayaan dan 

pengembangan tim kerja pada pegawai, konflik peran, konflik 

harapan, perasaan frustasi atas beban pengurusan anggota keluarga 

yang lanjut usia dan anak-anak, dan sistem kompensasi yang 

diberikan pada pegawai juga berpotensi menimbulkan stress kerja. 

Stres dapat mempengaruhi kinerja pegawai, semakin tinggi stres 

kerja maka semakin rendah kinerja pegawai.  

Stres adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi 

emosi, proses berfikir dan kondisi seseorang. Stres dapat 

berpengaruh positif ataupun negatif terhadap kinerja karyawan. 

Pada tingkat stres yang rendah kinerja pegawai tinggi. Pada kondisi 

ini pegawai akan menunaikan pekerjaan secara lebih baik dengan 

cara meningkatkan intensita kerja. Pada tingkat stres kerja yang 

tinggi kinerja pegawai menurun/rendah. Pada kondisi ini terjadi 

penurunan kinerja. Tingkat stres kerja yang berlebihan akan 

menyebabkan pegawai dalam kondisi tertekan, karena tidak 

mampu lagi mengatasi tugas yang terlalu berat. 
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Hasil penelitian ini menguatkan hasil beberapa penelitian 

sebelumnya diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Miftakhul 

sulistyani  (2017) yang menyatakan bahwa Stres kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dari penjelasan 

tersebut secara teori maupun hasil uji statistik bahwa Stres kerja 

berpengaruh secara postif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

3. Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Stres Kerja Secara Bersama-

sama Terhadap Kinerja Pegawai BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun 

Dalam penelitian ini di dapat nilai koefisien regresi sebesar 

-1,543 dan mempunyai hubungan negatif terhadap kinerja pegawai. 

Uji F untuk taraf signifikansi menggunakan 0.05, menunjukkan 

nilai sig. 0.000 < 0.05 maka H0 untuk kinerja pegawai ditolak, 

dengan arti bahwa kepuasan kerja (X1) dan stress kerja (X2) 

berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap kinerja 

pegawai (Y) atau Ha untuk kinerja pegawai diterima. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh kepuasan kerja dan stres kerja terhadap kinerja pegawai 

di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun, untuk mengetahui hal 

tersebut dengan cara menyebar kuesioner atau angket kinerja 

pegawai kepada pegawai di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun, 

sebanyak 8 item butir pernyataan. 
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Agar pegawai dapat bekerja sesuai dengan yang 

diharapkan, maka dalam diri seorang pegawai harus ditumbuhkan 

motivasi bekerja untuk meraih segala sesuatu yang diinginkan. 

Apabila semangat kerja menjadi tinggi maka semua pekerjaan yang 

dibebankan kepadanya akan lebih cepat dan tepat selesai. 

Pekerjaan yang dengan cepat dan tepat selesai adalah merupakan 

suatu kinerja pegawai yang baik.  

Kinerja pegawai selalu berhubungan dengan kepuasan kerja 

pegawai dan tingkat besaran imbalan yang diberikan, serta 

dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan dan sifat-sifat 

individu. Kinerja merupakan perwujudan dari kemampuan dalam 

bentuk karya nyata. Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai 

pegawai dalam mengemban tugas dan pekerjaan yang berasal dari 

organisasi. 

Stres kerja juga mempengaruhi kinerja para pegawai, salah 

satu kondisi timbulnya stress disebabkan ketika seseorang 

melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nuraninya namun 

hati nuraninya tidak sanggup untuk menolaknya, sehingga disini 

timbul pertentangan diri yang kuat atau kontra dengan batinnya. 

Stress kerja dapat mempengaruhi kinerja pegawai, dampak 

terhadap kinerja pegawai adalah orang tersebut menjadi gugup 

dalam melaksanakan pekerjaan, merasakan kepanikan, dan 

peningkatan ketegangan pada emosi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari rumusan masalah penelitian yang diajukan, berdasarkan analisis 

data yang telah dilakukan, maka pembahasan yang telah dikemukakan, 

maka ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kepuasan Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 

hasil uji t variabel kepuasan kerja diperoleh nilai signifikan sebesar 

0.000 < 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian ini 

menerima Ha dan menolak Ho yang menyatakan bahwa ada pengaruh 

positif Kepuasan Kerja (X1) terhadap Kinerja Pegawai (Y) BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun. 

2. Stres kerja berpengaruh positif terhadap Kinerja Pegawai BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 

hasil uji t variabel  stress kerja diperoleh nilai signifikan 0.047 < 0.05, 

maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian ini menerima Ha 

dan menolak Ho yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif Stres 

Kerja (X2) terhadap Kinerja Pegawai BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun. 
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3. Kepuasan Kerja dan Stres Kerja berpengaruh simultan (bersama-

sama) terhadap Kinerja Pegawai BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 

Hal ini dibuktikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Hasil 

penelitian uji F menunjukkan bahwa nilai signifikan 0.000 < 0.05, 

maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga menyatakan bahwa 

Kepuasan Kerja dan Stres Kerja secara simultan (bersama-sama) 

berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun 

B. Saran 

 Dengan memperhatikan hasil analisa dan pembahasan diatas, maka 

saran-saran untuk dapat dijadikan bahan masukan kepada BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun dalam memperhatikan Kepuasan Kerja dan Stres 

Kerja terhadap Kinerja Pegawai, antara lain sebagai berikut : 

1. Bagi BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

a. Kepuasan kerja pegawai harus lebih ditingkatkan dengan adanya 

pemberian bonus, agar dapat memacu semangat kerja setiap 

pegawai. 

b. Stress Kerja yang ada pada pegawai sebaiknya melakukan relaksasi 

agar dapat membangkitkan perasaan nyaman dan tenang disaat 

melakukan pekerjaan. 

c. Pegawai harus mematuhi dan selalu mengikuti penilaian kinerja 

yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat mengetahui sejauh mana 

kinerja  yang dilakukannya. 
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d. Diharapkan BRI Syariah Kantor Cabang Madiun dapat 

meningkatkan Kepuasan Kerja pegawai agar dapat mendorong para 

pekerja lebih giat dan bersemangat dalam bekerja.  

e. Diharapkan BRI Syariah Kantor Cabang Madiun mampu 

memperhatikan Stres yang dihadapi pegawai agar para pegawai 

dapat merasa nyaman dalam bekerja tanpa ada tekanan beban kerja 

yang berlebihan. 

2. Bagi IAIN Ponorogo 

 Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh di dalam penelitian maka 

peneliti mengajukan saran kepada IAIN Ponorogo, sebagai berikut : 

a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh wawasan dan 

pengetahuan yang luas serta dapat dijadikan bahan referensi bagi 

peneliti selanjutnya di perpustakaan. 

b. Sebaiknya, bahan referensi yang ada di perpustakaan IAIN 

Ponorogo sebaiknya di perbanyak terkait buku sumber daya 

manusia mengenai kepuasan kerja dan stres kerja terhadap kinerja 

pegawai. 

3. Bagi Peneliti 

 Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh di dalam penelitian maka 

peneliti mengajukan saran kepada penelitian selanjutnya, sebagai 

berikut : 
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a. Diharapkan dapat menggunakan kategori tempat penelitian lain 

sebagai bahan penelitian sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai 

pembanding dan dapat dijadikan sumber referensi lainnya. 

b. Penelitian ini hanya mengukur kepuasan kerja dan stres kerja 

terhadap kinerja pegawai. Penelitian selanjutnya disarankan dapat 

menambah variabel penelitian karena selain kepuasan kerja dan 

stres kerja masih banyak faktor yang mempengaruhi kinerja 

pegawai. 
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