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ABSTRAK 

Destiantari, Anggita Nindy. 2019. “Pengaruh Stres Kerja dan Lingkungan Kerja 

terhadap Kinerja Karyawan di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Al-

Mabrur Ponorogo.” Skripsi. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Mansur 

Azis, M.S.I. 

Kata Kunci : Beban Kerja, Sumber Daya Manusia, Perbankan, Kuantitatif. 

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh kondisi lembaga 

keuangan syariah di Indonesia  yang semakin berkembang dan menimbulkan 

persaingan yang sangat ketat. Sumber daya manusia berperan penting dalam 

perusahaan. Beban kerja yang berlebihan pada karyawan dapat berdampak buruk 

pada perusahaan, lingkungan yang kurang nyaman akan membuat karyawan tidak 

optimal dalam bekerja. Oleh sebab itu, perusahaan harus  menyelesaikan 

permasalahan yang dapat menurunkan kinerja karyawan. Rumusan masalah dari 

skripsi ini adalah: 1) Apakah Stres kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

di BPRS Al-Mabrur Ponorogo 2) Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan di BPRS Al-Mabrur Ponorogo 3) Apakah stres kerja dan 

lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di BPRS Al-Mabrur 

Ponorogo. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Metode 

pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuisioner. Peneliti mengangkat 

sampel dari populasi sebanyak 34 responden, data yang diperoleh kemudian 

diolah dengan menggunakan IBM SPSS 19 dan dianalisis menggunakan analisis 

regresi linier berganda. Analisis ini meliputi uji validitas dan reliabilitas, 

pengujian hipotesis meliputi uji asumsi klasik, uji t, uji F dan koefisien 

determinasi . 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : 1) Berdasarkan uji t Stres 

Kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan BPRS Al-

Mabrur Ponorogo. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja karyawan tidak 

dipengaruhi oleh stres kerja 2) Berdasarkan uji t lingkungan kerja berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan BPRS Al-Mabrur 

Ponorogo. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik lingkungan kerja, maka 

semakin baik pula kinerja karyawan. 3) Berdasarkan uji F stres kerja dan 

lingkungan kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan kinerja 

karyawan BPRS Al-Mabrur Ponorogo. 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam era globalisasi saat ini, bisnis keuangan terutama lembaga 

keuangan syariah banyak diminati oleh masyarakat. Masyarakat beranggapan 

bahwa lembaga keuangan yang berlandaskan azas syariah akan lebih aman 

dan nyaman karena menggunakan sistem bagi hasil dan menggunakan akad-

akad yang sesuai dengan syariah Islam. Definisi Bank Syariah menurut 

Sudarsono secara umum adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya 

memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta 

peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. 

Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang 

sebagai dagangan utamanya.1  

Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia saat ini cukup pesat karena 

mayoritas jumlah penduduk beragama Islam di Indonesia menyebabkan 

perkembangnan bisnis perbankan syariah menjadi daya tarik tersendiri bagi 

konsumen untuk menabung dan menikmati jasa layanan syariah. Bank 

Syariah sudah terbukti menjadi lembaga yang tahan krisis ekonomi di 

Indonesia. Berdasarkan jurnal Binus Business Review, “Pada saat itu Bank 

Muamalat Indonesia menjadi bukti bahwa sistem perbankan syariah tahan 

dari krisis ekonomi yang menjadi virus bagi industri perbankan nasional. 

                                                           
1 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi 

(Yogyakarta: Ekosinia, 2003), 27. 



 
 

 
 

Bank Syariah memiliki ciri tersendiri dibandingkan bank konvensional bahwa 

tidak ada unsur bunga dalam setiap perhitungan bagi hasil.”2 

Menurut Maulizar, kelahiran Bank Syariah di Indonesia didorong oleh 

keinginan masyarakat Indonesia (terutama masyarakat Islam) yang 

berpandangan bahwa bunga merupakan riba, sehingga dilarang oleh agama. 

Dari aspek hukum, yang mendasari perkembangan Bank Syariah di Indonesia 

adalah UU No 7 Tahun 1992. Dalam UU tersebut prinsip syariah masih 

samar, yang dinyatakan sebagai prinsip bagi hasil.3 

Prinsip perbankan syariah secara tegas dinyatakan dalam UU No 10 

Tahun 1998, yang kemudian diperbaharuhi dengan UU Nomor 23 Tahun 

1999 tentang Bank Indonesia dan UU No 3 tahun 2004. Maka perkembangan 

lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah dimulai pada tahun 

1992, yang diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) 

sebagai bank yang menggunakan prinsip syariah pertama di Indonesia.4 

 Salah satu bentuk Bank Syariah yang dikenal masyarat luas adalah 

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Perkreditan Rakyat Syariah 

(BPRS)  merupakan salah satu jenis bank yang diizinkan beroperasi dengan 

sistem syariah di Indonesia. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah 

bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank 

                                                           
2 Ahmad Azmy,” Mengembangkan Human Resource Management yang Strategis untuk 

Menunjang Daya Saing Organisasi:Perspektif Manajemen Kinerja (Performance Management) di 

bank Syariah,” Binus Business Review, 1 (2015), 79..  
3 Maulizar,”Pengaruh Kepemimpian Transaksional dan Tranformasional Terhadap 

Kinerja Karyawan di Bank Syariah Mandiri cabang Banda,” Jurnal Manajemen Pascasarjana 

Universitas Syiah Kuala, 1 (2012), 59 
4 Ibid. 



 
 

 
 

Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)  berdiri berdasarkan UU No. 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1922 

mengenai bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Namun, setelah terjadi 

perubahan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)  diatur dalam UU No. 

10 tahun 1998.5 

Salah satu wilayah yang menjadi kawasan mayoritas usaha Bank 

Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Kabupaten Ponorogo tepatnya di 

daerah Babadan. Ponorogo merupakan salah satu wilayah di karisidenan 

Madiun yang berkategori cukup potensial dalam dunia perbankan syariah. 

Dikarenakan  mayoritas penduduknya beragama Islam sehingga menjadi 

keuntungan yang besar dalam perkembangan Bank Syariah di kabupaten ini. 

Untuk itu diperlukan tenaga kerja manusia yang potensial untuk menjalankan 

bisnis perbankan syariah tersebut. Menurut Hasibuan, sumber daya manusia 

atau yang kita sebut karyawan merupakan kekayaan utama suatu perbankan, 

karena keikutsertaan mereka, aktivitas perbankan tidak akan terjadi. 

Karyawan berperan aktif dalam menetapkan rencana, sistem, proses, dan 

tujuan yang ingin dicapai.6 Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk mampu 

meningkatkan kualitas kinerja pegawainya, agar apa yang menjadi tujuan 

maupun cita-cita perusahaan dapat terpenuhi. 

Menurut Mangkunegara, dalam mencapai tujuan perbankan setiap 

perbankan memerlukan sumber daya untuk mencapainya. Sumber daya itu 

                                                           
5https://www.syariahbank.com/apa-itu-bank-perkreditan-rakyat-syariah-Bank Perkreditan 

Rakyat Syariah (BPRS) /?amp# diakses pada 6 April 2019 pukul 19:19 WIB. 
6Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: PT.Bumi Aksara: 

2010), 12.  

https://www.syariahbank.com/apa-itu-bank-perkreditan-rakyat-syariah-bprs/?amp
https://www.syariahbank.com/apa-itu-bank-perkreditan-rakyat-syariah-bprs/?amp


 
 

 
 

antara lain sumber daya alam, sumber daya finansial, sumber daya ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta sumber daya manusia. Diantara sumber 

daya tersebut, sumber daya yang paling penting ialah sumber daya manusia. 

Dalam mengelola sumber daya manusia di perusahaan perlu penanganan 

secara profesional agar terwujud keseimbangan antara kebutuhan pegawai 

dengan tuntutan dan kemampuan perbankan. Perkembangan usaha dan 

organisasi perbankan sangatlah bergantung pada produktivitas tenaga kerja 

yang ada di perbankan.7 

Untuk mencapai tujuan perbankan, tentunya karyawan dituntut 

memaksimalkan kinerja yang ia miliki. Kualitas kinerja yang baik tidak dapat 

diperoleh dengan hanya membalik telapak tangan, namun itu harus dilakukan 

dengan kerja keras dan disiplin yang tinggi, baik secara jangka pendek 

maupun jangka panjang. Menurut Tampi dalam jurnal Acta Diurna definisi 

kinerja karyawan adalah hal yang penting untuk diperhatikan perbankan, 

karena dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan kemajuan perbankan 

dalam suatu persaingan global yang sering berubah. Kinerja yang baik dapat 

dilihat dari hasil yang didapat, sesuai dengan standar perbankan.8 

Usaha untuk meningkatkan kinerja karyawan, diantaranya adalah 

dengan memperhatikan stres kerja. Salah satu masalah yang pasti akan 

dihadapi oleh setiap orang dalam kehidupan berkarya adalah stres yang harus 

diatasi, baik oleh karyawan sendiri tanpa bantuan orang lain, maupun dengan 

                                                           
7Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 1. 
8 Bryan Johannes Tampi,”Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Terhadap Kinerja 

Karyawan pada PT.Bank Negara Indonesia, TBK (Regional Sales Manado),” Acta Diurna, 4 

(2014), 2. 



 
 

 
 

bantuan pihak lain dimana karyawan bekerja. Stres dapat timbul dalam diri 

karyawan kapanpun dan dimanapun. Sebagai definisi, Siagian mengatakan 

bahwa “Stres merupakan kondisi ketegangan yang berpengaruh terhadap 

emosi, jalan pikiran dan kondisi fisik seseorang. Stres yang tidak diatasi 

dengan baik akan berakibat pada ketidakmampuan seseorang berinteraksi 

secara positif dengan lingkungannya, yang berarti karyawan akan mengalami 

gejala negatif yang akan mempengaruhi kinerjanya.”9 

Menurut Umar, evaluasi kinerja SDM senantiasa dilaksanakan 

perusahaan-perusahaan yang pengelolaan SDM-nya Profesional. Kinerja 

karyawan senatiasa tergantung pada berbagai hal. Sekarang ini, aspek stres 

akibat tekanan-tekanan dalam bekerja telah dianggap sebagai salah satu yang 

mempengaruhi kinerja karyawan. Oleh karena itu, stres perlu ditangani 

dengan tepat agar kinerja karyawan dapat optimal.10 

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap kinerja karyawan adalah 

faktor lingkungan kerja. Suatu perbankan meskipun ditunjang dengan 

penggunaan teknologi tinggi, tapi lingkungan kerjanya tidak mendukung, 

maka usaha pencapaian tujuan perusahaan tidak akan tercapai dengan baik. 

Kualitas sumber daya manusia sendiri juga dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang mendukung membuat karyawan 

tersebut akan termotivasi untuk bekerja semaksimal mungkin sehingga 

kinerja karyawan tersebut akan meningkat. Menurut Potu, lingkungan kerja 

                                                           
9 Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 

300. 
10 Husein Umar, Evaluasi Kinerja Perusahaan, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka 

Utama,2005), 99-100. 



 
 

 
 

merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan pada saat bekerja, 

baik yang berbentuk fisik ataupun non fisik, langsung atau tidak langsung. 

Lingkungan kerja yang memuaskan bagi karyawannya dapat meningkatkan 

kinerja. Sebaliknya lingkungan kerja yang tidak memadai akan dapat 

menurunkan kinerja dan akhirnya menurunkan minat kerja karyawan.11 

Menurut Rahman, lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kinerja seorang pegawai. Seorang pegawai yang bekerja di 

lingkungan kerja yang mendukung dia untuk bekerja secara optimal akan 

menghasilkan kinerja yang baik, sebaliknya jika seorang pegawai bekerja 

dalam lingkungan kerja yang tidak memadai dan tidak mendukung untuk 

bekerja secara optimal akan membuat kinerja pegawai rendah.12 Oleh karena 

itu, perusahaan/ perbankan harus memperhatikan lingkungan kerja yang 

menjadi tempat karyawan untuk menemukan dan memikirkan ide-ide baru 

untuk memaksimalkan kinerjanya dalam memajukan perbankan tempat ia 

bekerja. 

Penelitian ini mengambil objek di Bank Perkreditan Rakyat Syariah 

(BPRS)  Al-Mabrur Ponorogo yang merupakan sebuah perusahaan yang 

bergerak di bidang perbankan yang menggunakan hukum-hukum syariah 

dalam praktiknya. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)  Al-Mabrur 

Ponorogo merupakan Bank Syariah yang mampu memadukan idealisme 

usaha dengan nilai-nilai rohani dalam melandasi kegiatan operasionalnya.  

                                                           
11 Aurelia Potu, “Kepepminpinan, Motivasi dan Lingkungan Kerja Pengaruhya Trhadap 

Kinerja Karyawan pada Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Sulutenggo dan Maluku Utara di 

Manado,” Jurnal EMBA, 1 (2013), 1209 ISSN 2303-1174. 
12 Mariati Rahman, Ilmu Administrasi,(Makasar: CV.Sah Media, 2017), 47. 



 
 

 
 

Di dalam Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)  Al-Mabrur 

Ponorogo terdapat 34 karyawan yang bekerja di bank tersebut, dalam 

mengelola sumber daya manusia perlu memperhatikan stres kerja dan 

lingkungan kerja yang menjadi tolak ukur dalam meningkatkan kinerja 

karyawan. Dari pihak karyawan, banyak dari mereka yang merasakan tekanan 

dalam bekerja, sedikitnya waktu luang yang diberikan, beban kerja yang 

dirasa berat dan lingkungan tempat mereka bekerja dirasa kurang menarik. 

Dengan adanya perbedaan antara harapan dengan kenyataan yang ada maka 

knerja yang dihasilkan karyawan tentunya akan menurun dan berdampak 

buruk bagi perbankan. 

Stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan dan kecemasan yang 

menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi 

kondisi seorang karyawan. Menurut Robbins stres kerja dapat berpengaruh 

positif dan negatif terhadap kinerja karyawan.13 Namun faktanya, dari hasil 

wawancara dengan karyawan yang bekerja di Bank Perkreditan Rakyat 

Syariah (BPRS) Al-Mabrur Ponorogo yaitu Ibu Wiwin selaku Manajer 

Operasional mengatakan bahwa beliau berasal dari latar belakang pendidikan 

yang berbeda dengan perannya dalam bekerja, beliau juga menganggap beban 

kerja yang diberikan berlebihan sehingga sedikit mempunyai waktu luang dan 

hal ini menyebabkan stres kerja tinggi, namun kinerja yang dihasilkan justru 

tinggi.14 

                                                           
13 Stephen P. Robbins, Perilaku Organisasi (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 383. 
14 “Wiwin, Wawancara, 20 Maret 2019” 



 
 

 
 

Di sisi lain menurut Hendrawan, kesesuaian lingkungan kerja dapat 

dilihat akibatnya dalam jangka waktu yang lama. Lingkungan kerja yang 

kurang baik dapat menuntut tenaga kerja dan memakan waktu yang lebih 

banyak. Lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan tenang akan memberikan 

semangat kerja dan mempengaruhi kinerja karyawan.15 Namun faktanya, 

menurut Ibu Vera Lusiana selaku Account Officer (AO) mengatakan bahwa 

lingkungan kerja belum memadai seperti Air Conditioner (AC) yang tidak 

terdapat di setiap ruangan, kantor sedikit bising karena dekat dengan jalan 

raya, cat tembok yang kurang menarik sehingga karyawan cepat merasa 

bosan berada di kantor, namun untuk kinerja karyawan sangat maksimal 

dalam menjalankan tugasnya masing-masing.16 Hal tersebut tentu saja sangat 

bertolak belakang dengan teori yang diungkapkan di awal. 

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan, karena jika stres kerja 

pada seorang karyawan tidak diatasi dengan benar dan profesional maka akan 

berdampak negatif pada perbankan maupun diri karyawan itu sendiri. Begitu 

pula dengan lingkungan kerja yang tidak diperbaiki akan membuat karyawan 

jenuh dan kekurangan semangat dalam menyelesaikan dan menghasilkan ide-

ide baru untuk mencapai tujuan perbankan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh stres kerja 

dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Kinerja karyawan yang 

tinggi sangat diperlukan untuk menghasilkan kualitas kerja yang baik. Kinerja 

karyawan tentunya tidak terlepas dari pengaruh lingkungan kerja dan stres 

                                                           
15 Andi Hendrawan, Proceeding Cilacap National Conference on Maritime and 

multidisciplinary Study (Bandung: Inspirasi Indonesia, 2018), 80. 
16 “Vera Lusiana, Wawancara, 20 Maret 2019” 



 
 

 
 

kerja. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana 

pengaruh stres kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada 

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Mabrur Ponorogo. 

Dengan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk 

mengangkat permasalahan kinerja karyawan ini sebagai bahan penelitian 

dengan judul: 

“Pengaruh Stres Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Mabrur 

Ponorogo”. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah turunan lebih lanjut dari masalah penelitian, 

artinya rumusan harus didukung oleh kenyataan-kenyataan konkrit yang telah 

disampaikan di latar belakang masalah. Rumusan masalah merupakan 

pertanyaan penelitian yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka 

secara terperinci masalah yang akan diteliti adalah kantor bank yang dekat 

dengan jalan raya sehingga terdengar suara bising, AC tidak ada di setiap 

ruangan sehingga udaranya panas dapat mempengaruhi kinerja karyawan dan 

beban kerja yang mengakibatkan stres karyawan yang berpengaruh pada 

kinerja karyawan pula. 

Dari masalah diatas maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai 

berikut: 



 
 

 
 

1. Apakah stres kerja mempengaruhi kinerja karyawan pada Bank 

Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Mabrur Ponorogo? 

2. Apakah lingkungan kerja mempengaruhi kinerja karyawan pada Bank 

Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Mabrur Ponorogo? 

3. Apakah stres kerja dan lingkungan kerja berpengaruh secara simultan 

terhadap kinerja karyawan di Bank Perkreditan Rakyat Syariah 

(BPRS) Al-Mabrur Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya 

tujuan yang ingin dicapai dalam peelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh stres kerja terhadap kinerja 

karyawan di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Mabrur 

Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh lingkungan kerja terhadap 

kinerja karyawan di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Mabrur 

Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh stres kerja dan lingkungan 

kerja terhadap kinerja karyawan di Bank Perkreditan Rakyat Syariah 

(BPRS) Al-Mabrur Ponorogo. 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian yang dilakukan di  Bank Perkreditan Rakyat 

Syariah (BPRS) Al-Mabrur Ponorogo. adalah: 

1. Bagi BPR Syariah Al-Mabrur Ponorogo. 



 
 

 
 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan 

untuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Mabrur Ponorogo. 

untuk menumbuhkembangkan dan meningkatkan kinerja karyawan agar 

lebih maksimal. 

2. Bagi Akademik 

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan acuan untuk penelitian 

selanjutnya dan menjadi masukan untuk menambah wawasan tentang 

pengaruh stres kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 

pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Mabrur Ponorogo. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan materi untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen sumber 

daya manusia khususnya yang berhubungan dengan stres kerja dan 

lingkungan kerja dan pengaruhnya pada kinerja karyawan. 

E. Sistematika Penyusunan 

Untuk dapat mengetahui isi penelitian ini, maka secara singkat akan 

disusun dalam 5 bab yang terdiri dari: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

penelitian terdahulu, dan sistematika penyusunan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 



 
 

 
 

Bab ini membahas tentang landasan teori yang 

bersangkutan dengan materi yaitu kinerja karyawan, stres 

kerja dan lingkungan kerja yang nantinya akan membantu 

menganalisa hasil-hasil penelitian, kerangka pemikiran, 

hipotesis penelitian. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang rancangan penelitian, variabel 

penelitian, definisi operasional, indikator variabel, lokasi 

penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode 

pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data. 

BAB IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang gambaran umum perusahaan 

hasil pengujian instrumen (validitas dan reliabilitas), hasil 

pengujian deksripsi, hasil pengujian hipotesis, dan 

pembahasan. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, saran, daftar 

pustaka, dan penutup. 

  



 
 

 
 

BAB II 

TEORI PENELITIAN, KERANGKA BERPIKIR, 

HIPOTESIS DAN PENELITIAN TERDAHULU 

 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Kinerja Karyawan 

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kinerja 

diartikan sebagai sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, 

kemampuan kerja.17 Sedangkan secara istilah dijabarkan oleh Fahmi, 

kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi 

tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan 

selama satu periode waktu.18 Sedangkan menurut Maulizar kinerja 

karyawan adalah hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dalam suatu 

organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab yang diberikan 

organisasi dalam upaya mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan 

moral maupun etika.19 

Kinerja dalam bahasa inggris juga disebut dengan job performance 

atau actual performance atau level of performance, yang merupakan 

tingkat keberhasilan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kinerja 

merupakan perwujudan dari kemampuan dalam bentuk karya nyata. 

                                                           
17 https://kbbi.web.id/kinerja, diakses pada 8 Juli 2019 pukul 12:31. 
18Fahmi, Manajemen Sumber Daya Manusia Teori dan Aplikasi, 176. 
19 Maulizar, Manajemen Pascasarjana Universitas Syiah Kuala,60. 
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Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai pegawai dalam mengemban 

tugas dan pekerjaan yang berasal dari organisasi.20  

Berdasarkan pengertian-pengertian kinerja dari beberapa pendapat 

diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja baik itu 

secara kualitas maupun kuantitas yang telah dicapai karyawan, dalam 

menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan 

perbankan, melalui kriteria atau standar yang berlaku dalam perbankan. 

2. Karakteristik Karyawan dengan Kinerja Tinggi 

Karakteristik karyawan yang memilki kinerja tinggi menurut 

Mangkunegara adalah sebagai berikut: 21 

a. Memiliki tanggungjawab pribadi yang tinggi. 

b. Berani mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi. 

c. Memiliki tujuan yang realistis. 

d. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk 

merealisasi tujuannya. 

e. Memanfaatkan umpan balik (feedback) yang konkrit dalam seluruh 

kegiatan kerja yang dilakukannya. 

f. Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah 

diprogramkan. 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor 

kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation). Hal ini sesuai 

                                                           
20 Donni Juni Priansa, Perencanaan dan Pengembangan SDM, (Bandung: Alfabeta, 

2016), 269. 
21 Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, 68. 



 
 

 
 

dengan pendapat Keith Davis dalam bukunya Mangkunegara yang 

merumuskan bahwa: 22 

a. Human Performance = Ability + Motivation 

b. Motivation  = Attitude + Situation 

c. Ability   = Knowledge + Skill 

Faktor kemampuan secara psikologis terdiri dari kemampuan 

potensi yang disebut IQ (Intelligent Quotient) dan kemampuan reality 

(Knowledge + Skill). Artinya, pegawai dengan IQ tinggi dan pendidikan 

yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam melakukan pekerjaan 

sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang 

diharapkan.23 

Selanjutnya faktor motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang 

pegawai dalam menghadapi situasi (situation) kerja. Sikap mental itu 

sendiri merupakan kondisi mental yang mendorong diri pegawai untuk 

berusaha mencapai prestasi kerja secara maksimal. Sikap mental seorang 

pegawai harus sikap mental yang siap secara psikosifisik (sikap mental, 

fisik, tujuan dan situasi). Artinya seorang pegawai harus siap secara 

mental, maupun secara fisik, memahami tujuan utama dan target kerja 

yang akan dicapai, juga mampu memanfaatkan dan menciptakan situasi 

kerja.24 

                                                           
22 Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, 67-68. 
23 Ibid., 
24 Ibid., 



 
 

 
 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan 

diklasifikasikan pada dua kelas menurut Mangkunegara adalah sebagai 

berikut: 25 

a. Kualitas pribadi, karakteristik atau sifat-sifat pribadi. Contoh: 

kepercayaan, kreativitas, kemampuan verbal dan kepemimpinan. 

b. Job yang berhubungan dengan tingkah laku. Beberapa faktor ini 

antara lain: kuantitas kerja, kualitas kerja dan ketrampilan kerja. 

4. Indikator Kinerja Karyawan 

Adapun indikator kinerja karyawan menurut Tampi adalah sebagai 

berikut:26 

a. Kualitas. 

Tingkat dimana hasil aktifitas yang dilakukan mendekati sempurna, 

dalam arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan 

aktifitas ataupun memenuhi tujuan yang diharapkan dari suatu 

aktifitas. 

b. Kuantitas. 

Jumlah yang dihasilkan dalam istilah jumlah unit, jumlah siklus 

aktifitas yang diselesaikan. 

c. Motivasi. 

Motivasi terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam menghadapi 

situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang mendorong diri 

pegawai terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja). 

                                                           
25Tampi, Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan pada 

PT.Bank Negara Indonesia, TBK (Regional Sales Manado)I, 7. 
26 Ibid., 



 
 

 
 

d. Hubungan Manusiawi/Rekan Kerja 

Rekan yang mau bekerja sama dan saling mendukung merupakan 

sumber yang paling sederhana dalam mencapai hasil kerja. 

e. Lingkungan Fisik Tempat Kerja. 

Segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar para pekerja dan yang 

dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang 

dibebankan. 

5. Hubungan Stres Kerja, Lingkungan Kerja, dan Kinerja Karyawan 

Produktivitas dan kinerja karyawan secara umum dipengaruhi oleh 

faktor individu dan faktor lingkungan. Faktor individu dapat berupa job 

stress yang dirasakan akibat tekanan pekerjan yang mempengaruhi fisik 

dan mental karyawan. Stres kerja bagaikan pedang bermata dua atau 

secara sederhana stres kerja dapat mendorong, mendukung atau 

mengganggu pelaksanaan kerja.27 

Menurut Siagian dalam jurnal EMBA, kinerja karyawan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: gaji, lingkungan kerja, budaya 

organisasi, kepemimpinan, motivasi kerja, disiplin kerja, kepuasan kerja, 

stres kerja, komunikasi dan faktor-faktor lainnya.28 

Mangkunegara, menyatakan faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan yaitu : “Gaya kepemimpinan, Lingkungan kerja, pemberian 

kompensasi yang adil dan layak, selain itu faktor motivasi yang terbentuk 

dari sikap (attitude) seorang karyawan dalam menghadapi kondisi kerja, 

                                                           
27 Agus Rusmana, The Future of Organizational Communication In The Industrial, 476. 
28 Indah Liana Sari, “Pengaruh Stres Kerja dn Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan pada PT.Wenangcemerlang Press”, Jurnal EMBA, 5 (2017), 4446, ISSN 2303-1174. 



 
 

 
 

tingkat disiplin kerja, faktor pelatihan kerja dan stres kerja mempengaruhi 

kinerja karyawan.29 

6. Pengertian Stres Kerja 

Pengertian stres secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang 

disebabkan oleh faktor luar, atau bisa diartikan pula ketegangan.30 

Sedangkan secara istilah menurut Siagian adalah salah satu masalah yang 

pasti akan dihadapi oleh setiap orang dalam kehidupan berkarya adalah 

stres yang harus diatasi, baik oleh karyawan sendiri tanpa bantuan orang 

lain, maupun dengan bantuan pihak lain seperti para spesialis yang 

disediakan oleh organisasi di mana karyawan bekerja.31 

Menurut Fahmi, “Stres adalah suatu keadaan yang menekan diri 

dan jiwa seseorang di luar batas kemampuannya, sehingga jika terus 

dibiarkan tanpa ada solusi maka ini akan berdampak pada 

kesehatannya.”32 Sedangkan menurut Mangkunegara, stres kerja adalah 

perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan. 

Stres kerja ini tampak Simpton, antara lain emosi tidak stabil, perasaan 

tidak tenang, suka menyendiri, sulit tidur, merokok yang berlebihan, tidak 

                                                           
29 Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia, 133. 
30 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Stres, diakses pada 8 Juli 2019 pukul 12:22. 
31Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 

300. 
32Irham Fahmi, Manajemen Sumber Daya Manusia Teori dan Aplikasi, (Bandung: 

Alfabeta, 2016), 214.  
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bisa  rileks, cemas, tegang, gugup, tekanan darah meningkat, dan 

mengalami gangguan pencernaan.33 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa terjadinya stres kerja diakibatkan adanya ketidakseimbangan antara 

karakteristik kepribadian karyawan dengan karakteristik aspek-aspek 

pekerjaannya dan dapat terjadi pada semua kondisi pekerjaan. Adanya 

beberapa atribut tertentu dapat mempengaruhi daya tahan stres karyawan. 

7. Penyebab Stres Kerja 

Penyebab stres kerja menurut Mangkunegara, antara lain beban 

kerja yang dirasakan terlalu berat, waktu kerja yang mendesak, kualitas 

pengawasan kerja yang rendah, iklim kerja yang tidak sehat, otoritas 

kerja yang tidak memadai yang berhubungan dengan tanggungjawab, 

konflik kerja, perbedaan nilai antara karyawan dengan pemimpin yang 

frustasi dalam kerja.34 

Stres yang dialami oleh seseorang oleh Fahmi dibagi menjadi 2 

faktor, yaitu: 35 

a. Stres karena tekanan dari dalam (internal factor) 

Yaitu kondisi stres yang berasal dari dalam diri karyawan itu sendiri. 

Contohnya ketika di dalam keluarga ia merasa tertekan dan tidak 

mampu menjadi dirinya sendiri karena setiap hari ia harus 

                                                           
33Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 157. 
34Ibid.,  
35Fahmi, Manajemen Sumber Daya Manusia Teori dan Aplikasi, 215-216.  



 
 

 
 

melaksanakan rutinitas kehidupan hasil dari perintah orang lain yang 

bersifat memaksa namun ia sendiri tidak kuasa untuk menolak. 

b. Stres karena tekanan dari luar (external factor) 

Yaitu kondisi stres yang berasal dari luar diri kayawan. Contohnya 

dapat kita sebut sebagai kondisi tekanan pekerjaan dari tempat 

dimana ia bekerja. Sering perintah pimpinan yang begitu memaksa 

agar bekerja sesuai target atau bahkan di atas target, sementara 

kemampuan seorang karyawan tidak sesuai target walaupun 

sebenarnya ia telah memaksa dengan sekuat tenaga namun itu tidak 

sanggup dilakukannya maka ini mampu menimbulkan stres. 

Sedangkan menurut Hasibuan faktor-faktor penyebab stres 

karyawan, antara lain sebagai berikut: 36 

a. Beban kerja yang sulit dan berlebihan. 

b. Tekanan dan sikap pimpinan yang kurang adil dan wajar. 

c. Waktu dan perlatan kerja yang kurang memadai. 

d. Konflik antara pribadi dengan pimpinan atau kelompok kerja. 

e. Balas jasa yang terlalu rendah. 

f. Masalah-masalah keluarga seperti anak, istri, mertua, dan lain-lain. 

8. Pendekatan Stres Kerja 

Menurut Gaol, terdapat 2 pendekatan stres kerja, yaitu: 37 

a. Pendekatan individu. 

                                                           
36Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: PT.Bumi Aksara: 

2010), 204.  
37Jimmy L Gaol, Human Capital Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: PT. 

Grasindo, 2014), 651-652. 



 
 

 
 

Pendekatan ini penting dilakukan karena stres dapat mempengaruhi 

kehidupan, kesehatan, produktivitas, dan penghasilan. Pendekatan 

individu dapat dilakukan dengan cara meningkatkan keimanan, 

melakukan meditasi dan pernapasan, melakukan kegiatan olahraga, 

melakukan relaksasi, dukungan sosial dari teman-teman dan 

keluarga, dan menghindari kebiasaan rutin yang membosankan. 

b. Pendekatan perusahaan. 

Pendekatan ini dilakukan bukan saja karena alasan kemanusiaan, 

tetapi juga karena pengaruhnya terhadap prestasi semua aspek dan 

efektivitas dari perusahaan secara keseluruhan. Pendekatan 

perusahaan dapat dilakukan dengan cara melakukan perbaikan iklim 

organisasi, melakukan perbaikan terhadap lingkungan fisik. 

9. Cara Mengatasi Stres Kerja 

Mangkunegara mendeteksi penyebab stres dan bentuk reaksinya, 

terdapat 3 pola dalam mengatasi stres, anatara lain: 38 

a. Pola Sehat, adalah pola menghadapi stres yang terbaik yaitu dengan 

kemampuan mengelola perilaku dan tindakan sehingga adanya stres 

tidak menimbulkan gangguan, akan tetapi menjadi lebih sehat dan 

berkembang. 

b. Pola Harmonis, adalah pola menghadapi stres dengan kemampuan 

mengelola waktu dan kegiatan secara harmonis dan tidak 

menimbulkan berbagai hambatan. Dalam pola ini, individu mampu 

                                                           
38Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia,158.  



 
 

 
 

mengendalikan berbagai kesibukan dan tantangan dengan cara 

mengatur waktu secara teratur.  

c. Pola Patologis, ialah pola menghadapi stres dengan berdampak 

berbagai gangguan fisik maupun sosial psikologis. Dalam pola ini, 

individu akan menghadapi berbagai tantangan dengan cara-cara yang 

tidak memiliki kemampuan dan keteraturan mengelola tugas dan 

waktu. 

Menurut Siagian, bagian kepegawaian harus dapat membantu para 

karyawan untuk mengatasi stres yang dihadapinya. Berbagai langkah 

yang dapat diambil antara lain:39 

a. Merumuskan kebijaksanaan manajemen dalam membantu para 

karyawan menghadapi berbagai stres. 

b. Menyampaikan kebijaksanaan tersebut kepada seluruh karyawan 

sehingga mereka mengetahui kepada siapa mereka dapat meminta 

bantuan dan dalam bentuk apa jika mereka menghadapi stres. 

c. Melatih para manajer dengan tujuan agar mereka peka terhadap 

timbulnya gejala-gejala stres di kalangan para bawahannya dan dapat 

mengambil langkah-langkah tertentu sebelum stres itu berdampak 

negatif terhadap prestasi kerja para bawahannya itu. 

d. Melatih para karyawan mengenali dan menghilangkan sumber-

sumber stres. 

                                                           
39 Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, 302. 



 
 

 
 

e. Terus membuka jalur komunikasi dengan para karyawan sehingga 

mereka benar-benar diikutsertakan untuk mengatasi stres yang 

dihadapinya. 

f. Memantau terus menerus kegiatan organisasi yang dapat menjadi 

sumber stres dapat diidentifikasikan dan dihilangkan sejak dini. 

10. Indikator Stres Kerja 

Menurut Igor, indikator stres kerja yang bisa dijadikan acuan untuk 

mengetahui stres yang disebabkan oleh pekerjaan, diantaranya: 40 

a. Konflik Peran, timbul jika seorang tenaga kerja mengalami adanya 

pertentangan antara tanggungjawab yang ia miliki. 

b. Beban Kerja, jika seorang pekerja tidak memiliki cukup informasi 

untuk dapat melaksanakan tugasnya, atau tidak mengerti atau 

merealisasi harapan-harapan yang berkaitan dengan peran tertentu. 

c. Pengembangan Karir, merupakan aspek-aspek sebagai hasil dari 

interaksi antara individu dengan lingkungan organisasi yang 

mempengaruhi persepsi seseorang terhadap kualitas dari 

pengembangan karirnya. 

d. Hubungan dalam Pekerjaan, hubungan kerja yang tidak baik 

terungkap dalam gejala-gejala adanya kepercayaan yang rendah, dan 

minat yang rendah dalam pemecahan masalah dalam organisasi. 

e. Struktur dalam Organisasi, apabila bentuk atau struktur organisasi 

kurang jelas dan jangka waktu yang lama tidak ada perubahan atau 

                                                           
40 Igor, S, Pekerjaan Anda Bagaimana Mendapatkannya Bagaimana 

Mempertahankannya (Solo :Alih Bahasa Monica., 1997), 248 



 
 

 
 

pembaharuan, maka hal tersebut dapat menjadi sumber stres. Posisi 

individu dalam suatu organisasi juga dapat menggambarkan 

bagaimana stres yang dialami. 

11. Hubungan Stres Kerja dan Kinerja Karyawan 

Menurut Robbins, bahwa adanya stres kerja tidak serta merta 

mengimplikasikan kinerja rendah. Bukti menunjukkan bahwa stres dapat 

berpengaruh positif maupun negatif terhadap kinerja karyawan. Bagi 

banyak karyawan, tingkatan stres yang rendah hingga menengah 

memungkinkan mereka untuk menunaikan pekerjaan secara lebih baik 

dengan cara meningkatkan intensitas kerja, kesiapan dan kemampuan 

beraksi mereka. Namun demikian, tingkat stres yang tinggi atau bahkan 

menengah yang terus menerus dirasakan dalam periode yang lama, pada 

akhirnya akan merugikan, dan kinerja pun menurun.41 

Stres kerja dalam tatanan wajar dapat meningkatkan kinerja 

pegawai melalui target harian, target bulanan, dan target tahunan 

sehingga karyawan merasa dipacu untuk memenuhi target, akan tetapi 

jika target terlalu tinggi, maka akan membuat karyawan depresi. Stres 

yang tidak diatasi akan berpengaruh pada kinerja. Pada tingkat tertentu 

stres itu perlu, apabila tidak ada stres dalam pekerjaan maka karyawan 

tidak akan merasa ditantang yang mengakibatkan kinerja rendah.42 

  

                                                           
41 Stephen P. Robbins, Perilaku Organisasi (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 383. 
42 Agus Rusmana, The Future of Organizational Communication In The Industrial 

(Bandung: Media Akselerasi, 2019), 476. 



 
 

 
 

12. Pengertian Lingkungan Kerja 

Berdasarkan pendapat Mangkunegara, pegawai akan mampu 

mencapai kinerja maksimal jika ia memiliki motif berprestasi tinggi. 

Motif berprestasi yang perlu dimiliki oleh pegawai harus ditumbuhkan 

dari dalam diri sendiri selain dari lingkungan kerja. Hal ini karena motif 

berprestasi yang ditumbuhkan dari dalam diri sendiri akan membentuk 

suatu kekuatan diri dan jika situasi lingkungan kerja turut menunjang 

maka pencapaian kinerja akan lebih mudah. Oleh karena itu, 

kembangkanlah motif berprestasi dalam diri dan manfaatkan serta 

ciptakan situasi yang ada pada lingkungan kerja guna mencapai kinerja 

maksimal.43 

Secara bahasa lingkungan kerja diartikan sebagai kehidupan sosial, 

psikologi, dan fisik dalam perusahaan yng berpengaruh terhadap pekerja 

dalam melaksanakan tugasnya.44 Dan secara istilah menurut Rahmawati, 

lingkungan kerja adalah bagian komponen yang penting di dalam 

karyawan melakukan aktivitas bekerja. Dengan memperhatikan 

lingkungan kerja yang baik atau menciptakan kondisi kerja yang mampu 

memberikan motivasi karyawan untuk bekerja, maka dapat membawa 

pengaruh terhadap semangat kerja karyawan.45 

Sedangkan menurut Nitisemito, lingkungan kerja adalah segala 

sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi 

                                                           
43Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan,68.  
44 https://www.kajianpustaka.com, diakses pada 8 Juli 2019, pukul 20:58. 
45Nela Pima Rahmawati, “Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan”, 

Jurnal Administrasi Bisnis 8,(Maret 2014), 2.  
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dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Lingkungan 

kerja sangat berpengaruh terhadap semangat dan kegairahan kerja dalam 

pelaksanaan tugas. Meskipun lingkungan kerja sangat besar 

pengaruhnya, tapi banyak perusahaan yang sampai saat ini kurang 

memperhatikannya.46 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

lingkungan kerja dalam sebuah perusahaan merupakan suatu hal yang 

sangat perlu untuk diperhatikan, karena lingkungan memiliki pengaruh 

langsung terhadap karyawan. Kondisi lingkungan yang mendukung dapat 

meningkatkan kinerja karyawan untuk menjadi lebih baik dan sebaliknya, 

apabila kondisi lingkungan tidak atau kurang memadai maka dapat 

menurunkan kinerja karyawan. 

13. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja 

Menurut Nitisemito, faktor yang dapat dimasukkan dalam 

lingkungan kerja serta besar pengaruhnya terhadap semangat dan 

kegairahan kerja adalah sebagai berikut: 47 

a. Pewarnaan; warna ruangan mempunyai pengaruh terhadap gairah 

kerja dan semangat kerja para karyawan. Pewarnaan berpengaruh 

terhadap kemampuan mata melihat objek dan memberi efek 

psikologis kepada para karyawan. 

                                                           
46Alex S Nitisemito, Manajemen Personalia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 183.  
47Nitisemito, Mananjemen Personalia, 184.  



 
 

 
 

b. Kebersihan; kebersihan di lingkungan kerja akan sangat 

mempengaruhi karyawan dalam bekerja. Jika lingkungan kerja tidak 

bersih, tentu akan membuat karyawan tidak betah berada di kantor. 

c. Pertukaran udara; oksigen merupakan gas yang dibutuhkan oleh 

makhluk hidup untuk menjaga kelangsungan hidup, yaitu untuk 

memproses metabolisme tubuh. Udara di sekitar dikatakan kotor 

apabila kadar oksigen dalam udara tersebut telah berkurang dan 

bercampur dengan gas atau bau-bauan yang berbahaya bagi 

kesehatan tubuh. 

d. Penerangan; cahaya atau penerangan sangat besar manfaatnya bagi 

karyawan guna mendapat keselamatan dan kelancaran bekerja, oleh 

sebab itu perlu diperhatikan adanya penerangan (cahaya) yang terang 

tetapi tidak menyilaukan. 

e. Musik; musik yang nadanya lembut sesuai dengan suasana, waktu 

dan tempat dapat membangkitkan dan merangsang karyawan untuk 

bekerja. 

f. Getaran mekanis; getaran mekanis artinya getaran oleh alat mekanis, 

yang sebagian dari getaran yang dapat menimbulkan akibat yang 

tidak diinginkan. 

g. Keamanan; keamanan yang diciptakan suatu perusahaan akan 

mewujudkan pemeliharaan karyawan dengan baik. Jika karyawan 

merasa aman, maka kinerja yang dihasilkan akan maksimal. 

14. Jenis-jenis Lingkungan Kerja 



 
 

 
 

Menurut Dewi bahwa secara garis besar jenis lingkungan kerja 

terbagi dalam 2 macam, yaitu: 48 

a. Lingkungan kerja fisik, adalah seluruh keadaan yang berbentuk fisik 

yang ada di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan 

baik secara langsung maupun tidak langsung. 

b. Lingkungan kerja non fisik, merupakan seluruh keadaan yang terjadi 

dan berkaitan langsung dengan hubungan kerja baik hubungan 

dengan atasan maupun hubungan sesama rekan kerja, ataupun 

hubungan dengan bawahan. 

15. Indikator Lingkungan Kerja 

Menurut Nitisemito, menyatakan bahwa yang menjadi indikator-

indikator lingkungan kerja adalah sebagai berikut: 49 

a. Penerangan, penerangan dalam ruang kerja karyawan memegang 

peranan yang sangat penting dalam meningkatkan semangat 

karyawan sehingga mereka akan dapat menunjukkan hasil kerja yang 

baik, yang berarti bahwa penerangan tempat kerja yang cukup sangat 

membantu berhasilnya kegiatan-kegiatan operasional organisasi. 

b. Suhu udara, di dalam ruangan kerja karyawan dibutuhkan udara 

yang cukup, dimana dengan adanya pertukaran udara yang cukup, 

akan menyebabkan kesegaran fisik dari karyawan tersebut. Suhu 

udara yang terlalu panas akan menurunkan semangat kerja karyawan 

di dalam melaksanakan pekerjaan. 

                                                           
48Nurul Rohana Dewi,”Pengaruh Kemampuan, Motivasi dan Lingkungan Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan(studi pada BMT Taruna Sejahtera),” Skripsi (STAIN Salatiga, 2014), 35. 
49Nitisemito, Mananjemen Personalia, 36. 



 
 

 
 

c. Getaran suara, suara di sekitar lingkungan kerja dapat mempengaruhi 

para karyawan dalam bekerja. Suara yang terlalu keras dapat 

merusak konsentrasi kerja karyawan menyebabkan terjadinya 

kesalahan sehingga kinerja karyawan menjadi tidak optimal. 

d. Ruang gerak, dalam suatu organisasi sebaiknya karyawan yang 

bekerja mendapat tempat yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan 

atau tugas. 

e. Penggunaaan warna, warna dapat berpengaruh terhadap karyawan 

dalam melaksanakan pekerjaan. Dengan demikian pengaturan warna 

hendaknya memberikan manfaat, sehingga dapat meningkatkan 

semangat kerja karyawan. 

f. Keamanan di tempat kerja, rasa aman bagi karyawan sangat 

berpengaruh terhadap semangat kerja dan kinerja karyawan. Jika di 

tempat kerja tidak aman karyawan tersebut akan merasa gelisah dan 

tidak dapat berkonsentrasi dengan pekerjaan. 

g. Hubungan karyawan, Lingkungan kerja yang menyenangkan bagi 

karyawan melalui pengikatan hubungan yang harmonis dengan 

atasan, rekan kerja, maupun bawahan serta didukung oleh fasilitas 

yang memadai yang ada di tempat bekerja akan memberikan dampak 

yang baik bagi karyawan, sehingga kinerja karyawan dapat 

meningkat. 

16. Hubungan Lingkungan Kerja dan Kinerja Karyawan 



 
 

 
 

Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan sangat penting, untuk 

diperhatikan manajemen. Meskipun lingkungan kerja tidak melaksanakan 

proses produksi dalam suatu perusahaan, namun lingkungan kerja 

mempunyai pengaruh langsung terhadap karyawan.50 

Menurut Afandi, lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa 

aman dan memungkinkan karyawan untuk dapat bekerja optimal. Jika 

karyawan menyenangi lingkungan kerja dimana ia bekerja, maka 

karyawan tersebut akan betah dan melakukan aktivitas kerjanya dengan 

efektif. Sebaliknya, lingkungan kerja yang tidak memadai akan 

menurunkan kinerja karyawan.51 

B. Penelitian Terdahulu 

Menurut Yoanisa Mahardiani, dalam Jurnal Administrasi Bisnis yang 

berjudul “Pengaruh Stres Kerja dan Lingkungan Kerja Fisik terhadap Kinerja 

Karyawan Outsourcing Pada PT. Bank Jateng Cabang Koordinator dan 

Cabang Pembantu Wilayah Kota Semarang”. Penelitian ini membahas 

tentang pengaruh stres kerja dan lingkungan kerja fisik terhadap kinerja 

karyawan di bagian outsourcing pada PT. Bank Jateng di kota Semarang, 

sedangkan penulis juga membahas stres kerja dan lingkungan kerja namun 

bukan hanya lingkungan kerja fisik saja tetapi non fisik juga, dan penulis 

melakukan penelitian di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Mabrur 

di Ponorogo. Penelitian ini menggunakan  menggunakan metode analisis data 

regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 19.0 for windows, sedangkan 

                                                           
50 Pandi Afandi, Concept & Indicator Human Resource Management for Management 

Research (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 51. 
51 Ibid., 



 
 

 
 

penulis juga menggunakan metode dan bantuan SPSS serupa dengan 

penelitian ini.  Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, 

wawancara. Sedangkan penulis menggunakan metode pengumpulan data 

yaitu kuesioner, wawancara, dan dokumentasi.“52  

Menurut Riski Ade Satriyani, dalam Skripsi yang berjudul “Pengaruh 

Motivasi Kerja Islam, Disiplin Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)  Saka Dana Mulia 

Kudus”. Penelitian membahas tentang pengaruh 3 variabel independen yaitu 

motivasi kerja Islam, disiplin kerja dan lingkungan kerja, variabel dependen 

kinerja karyawan, sedangkan penulis akan membahas tentang pengaruh 2 

variabel independen yaitu stres kerja dan lingkungan kerja, variabel dependen 

kinerja karyawan. Penelitian ini dilakukan di Kudus, sedangkan penulis 

melakukan penelitian di Ponorogo dengan jenis usaha yang diteliti sama yaitu 

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Penentuan sampel dalam 

penelitian ini mengguakan sensus, sedangkan penulis menggunakan populasi 

sebagai sampel. Jenis data yang diambil adalah data primer dengan metode 

pengumpulan data kuesioner, penulis juga menggunakan data primer dengan 

merode kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresei linier 

berganda, sedangkan penulis juga akan menggunakan metode analisis data 

regresi linier berganda.53 

                                                           
52 Yoanisa Mardiani,”Pengaruh Stres Kerja Dan Lingkungan Kerja Fisik Terhadap 

Kinerja Karyawan Outsourcing Pada Pt. Bank Jateng Cabang Koordinator Dan Cabang Pembantu 

Wilayah Kota Semarang,”Jurnal Administrasi Bisnis, 2 (2013), 102. 
53Riski Ade Satriyani,”Pengaruh Motivasi Kerja Islam, Disiplin Kerja dan Ligkungan 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)  Saka Dana Mulia 

Kudus” (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015), 93-95. 



 
 

 
 

Menurut Widyanto Eko Susetyo, dalam jurnal Ilmu Ekonomi dan 

Manajemen dengan judul “Pengaruh Budaya Organisasi dan Lingkungan 

Kerja Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Karyawan Pada PT. Bank 

Muamalat Indonesia Divisi Konsumer Area Cabang Surabaya”. Penelitian ini 

membahas tentang pengaruh 2 variabel independen yaitu budaya organisasi 

dan lingkungan kerja pada 2 varibel dependen yaitu kepuasan kerja dn kinerja 

karyawan, sedangkan penulis akan membahs tentang pengaruh 2 variabel 

yaitu stres kerja dan lingkungan kerja pada 1 variabel dependen yaitu kinerja 

karyawan. Peneltian ini dilakukan pada PT. Bank Muamalat di Surabaya, 

sedangkan penulis meneliti di Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Ponorogo. 

Penelitian ini menggunakan populasi karyawan PT. Bank Muamalat 

Indonesia Divisi Konsumer Area Cabang Surabaya sebanyak 40 orang, 

sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 36 orang yang 

diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampel bootstrapping, 

sedangkan penulis akan menggunakan seluruh populasi untuk dijadikan 

sampel sebanyak 34 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menyebarkan kuesioner dan teknik analisis data yang digunakan adalah 

Structural Equation Modelling (SEM) dengan software Smart PLS (Partial 

Least Square), sedangkan penulis menggunak metode pengumpulan data 

kuesioner dengan skala Likert yang dianalisi dengan alat SPSS.19 for 

windows.54 

                                                           
54Widyanto Eko Susetyo,”Pengaruh Budaya Organisasi dan Lingkungan Kerja Terhadap 

Kepuasan Kerja dan Kinerja Karyawan Pada PT.Bank Muamalat Indonesia Divisi Konsumer Area 

Cabang Surabaya”, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen, 1 (April 2014), 83-94.  



 
 

 
 

Menurut Khoirunnisa Isnaini, dalam Skripsi yang berjudul “Pengaruh 

Lingkungan Kerja dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan.” Penelitian 

ini membahas tentang kinerja karyawan yang dipengaruhi oleh lingkungan 

kerja dan stres kerja pada PT. Putra Nugraha Sentosa Mojosongo di 

Surakarta, sedangkan penulis akan membahas pengaruh stres kerja dan 

lingkungan kerja pada karyawan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) 

Al-Mabruru di Ponorogo. Data dalam penelitian ini adalah data primer yang 

duperoleh melalui penyebaran kuesioner dan data sekunder PT. Putra 

Nugraha Sentosa Mojosongo, sedangkan penulis menggunakan data primer 

dari penyebaran kuesioner yang dianalisis dengan bantuan SPSS 19. 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dan pengujian 

hipotesisnya dilakukan dengan uji t dan uji F. Sebelum dilakukan analisis 

regresi linear berganda dan diuji hipotesisnya, terlebih dahulu dilakukan uji 

validitas dan uji reliabilitas, sedangkan penulis juga melalui langkah-langkah 

pengujian tersebut.55 

Menurut Rico Nugroho, dalam Jurnal Administrasi Bisnis yang 

berjudul “Pengaruh Iklim Organisasi  BPS dan Stres Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan (Studi pada karyawan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten 

Kediri” Penelitian ini membahas tentang kinerja karyawan yang dipengaruhi 

oleh iklim organisasi dan stres kerja pada karyawan Badan Pusat Statistik 

(BPS) Kabupaten Kediri, sedangkan penulis akan membahas pengaruh stres 

kerja dan lingkungan kerja pada karyawan Bank Perkreditan Rakyat Syariah 

                                                           
55 Khoirunnisa Isnaini,”Pengaruh Lingkungan Kerja dan Stres Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan” (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), 93-95. 



 
 

 
 

(BPRS) Al-Mabrur di Ponorogo. Penelitian ini menggunakan penelitian 

penjelasan (explanatory research) dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif, sedangkan penulis menggunakan penelitian deskriptif dan 

asosiatif dengan metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan teknik  

sampling jenuh dan menggunakan kuesioner dengan jumlah responden 

sebanyak 39 karyawan Badan Pusat Statistik, sedangkan penulis 

menggunakan populasi sebagai sampel sebanyak 34 responden. Penelitian ini 

menggunakan analisis regresi linear berganda dan pengujian hipotesisnya 

dilakukan dengan uji t dan uji F. Sebelum dilakukan analisis regresi linear 

berganda dan diuji hipotesisnya, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan 

uji reliabilitas, sedangkan penulis juga melalui langkah-langkah pengujian 

tersebut.56 

Menurut Ervina, dalam Skripsi yang berjudul “Pengaruh Lingkungan 

Kerja dan Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. Ho Wah Genting.” 

Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis pengaruh variabel lingkungan 

kerja dan stres kerja terhadap kinerja karyawan konsumen di PT. Ho Wah 

Genting, sedangkan penulis akan membahas judul yang sama namun lokasi 

dan lembaga yang berbeda. Sampel berjumlah 82 responden yang diambil 

dengan menggunakan teknik sampel jenuh / sensus, sedangkan penulis 

menggunakan populasi sebagai sampel sebanyak 34 responden. Analisa 

menggunakan SPSS versi 20.00 for Windows yang meliputi, uji validitas, uji 

reliabilitas, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, uji 

                                                           
56 Rico Nugroho,”Pengaruh Iklim Organisasi BPS dan Stres Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan (Studi kasus pada karyawan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kediri)”, Jurnal 

Administrasi Bisnis, 45 (2017),19. 



 
 

 
 

heterokedastisitas dan uji linieritas), analisis regresi berganda, pengujian 

hipotesis melalui uji F dan uji t, serta analisis koefisien determinasi (R2), 

sedangkan penulis menggunakan teknik analisa data yang sama dengan 

penelitian ini.57 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti/Judul Variabel Hasil Persamaan Perbedaan 

1. Yoanisa 

Mahardiani (2013) 

Pengaruh Stres 

Kerja dan 

Lingkungan Kerja 

Fisik terhadap 

Kinerja Karyawan 

Outscourcing pada 

PT. Bank Jateng 

Cabang 

Koordinator dan 

Cabang Pembantu 

Wilayah Kota 

Semarang  

Stres Kerja, 

Lingkungan 

Kerja Fisik, 

Kinerja 

Karyawan 

1. Stres kerja tidak 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

karyawan. 

2. Lingkungan 

kerja fisik 

berpengaruh 

secara postif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan 

3. Stres kerja dan 

lingkungan 

kerja fisik 

berpengaruh 

secara bersama-

sama terhadap 

kinerja 

karyawan  

1. Variabel stres 

kerja, 

lingkungan 

kerja, dan 

kinerja 

karyawan 

2. Metode 

penelitian 

3. Jenis penelitian 

1. Lokasi 

penelitian 

2. Lingkung-

an kerja 

fisik dan 

non fisik 

2. Riski Ade Satriyani 

(2015), Pengaruh 

Motivasi Kerja 

Islam, Disiplin 

Kerja dan 

Lingkungan Kerja 

terhadap Kinerj 

Karyawan Bank 

Perkreditan Rakyat 

Syariah (BPRS) 

Saka Dana Mulia 

Kudus 

Motivasi 

kerja islam, 

disiplin 

kerja, 

lingkungan 

kerja, kinerja 

karyawan 

1. Motivasi kerja 

Islam 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja 

karyawan 

2. Disiplin kerja 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan 

3. Lingkungan 

kerja 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

1. Varaibel 

lingkungan 

kerja dan 

kinerja 

karyawan 

2. Metode analisis 

data dan 

metode 

pengumpulan 

data 

1. Variabel 

motivasi 

kerja Islam 

dan disiplin 

kerja 

2. Teknik 

pengambila

n sampel 

3. Lokasi 

peneltian 
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Ho Wah Genting,” Skripsi (Batam: Akademi Akuntansi Permata Harapan, 2017), 66. 

 



 
 

 
 

terhadap kinerja 

karyawan 

3. Widyanto Eko 

Susanto (2014), 

Pengaruh Budaya 

Organisai dan 

Lingkungan Kerja 

terhadap Kepuasan 

Kerja Kinerja 

Karyawan pada PT. 

Bank Muamalat 

Indonesia Divisi 

Konsumer Area 

Cabang Surabaya 

Budaya 

organisasi, 

lingkungan 

kerja, 

kepuasan 

kerja, kinerja 

karyawan 

1. Variabel 

budaya 

organisasi 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan 

2. Variabel 

lingkungan 

kerja 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan 

3. Variabel 

kepuasan kerja 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan 

1. Metode 

pengumpulan 

data 

2. Variabel 

lingkungan 

kerja dan 

kinerja 

karyawan 

1. Variabel 

budaya 

organisasi, 

kepuasan 

kerja 

2. Teknik 

analisa data 

3. Lokasi 

penelitian 

4. Khoirunnisa Isnaini 

(2015), Pengaruh 

Lingkungan Kerja 

dan Stres Kerja 

terhadap Kinerja 

Karyawan (studi 

kasus pada PT. 

Nugraha Sentosa 

Mojosongo di 

Surakarta). 

Lingkungan 

kerja, stres 

kerja, kinerja 

karyawan 

1. variabel 

lingkungan 

kerja 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan 

2. variabel stres 

kerja 

berpengaruh 

negatif 

signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan 

3. Variabel 

lingkungan 

kerja dan stres 

kerja juga 

secara bersama-

sama 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

karyawan. 

1. Variabel 

lingkungan 

kerja, stres 

kerja dan 

kinerja 

karyawan 

2. Teknik analisa 

data 

3. Metode 

pengmpulan 

data 

1. Lokasi 

penelitian 

2. Teknik 

pengambila

n sampel 

5. Rico Nugroho 

(2017), Pengaruh 

Iklim Organisasi 

BPS dan Stres 

Kerja terhadap 

Kinerja Karyawan 

(studi kasus pada 

karyawan Badan 

Iklim 

organisasi, 

stres kerja, 

kinerja 

karyawan 

1. Variabel iklim 

organisasi BPS 

berpengaruh 

secara parsial 

terhadap kinerja 

karyawan 

2. Variabel stres 

kerja secara 

parsial tidak 

1. Variabel stres 

kerja dan 

kinerja 

karyawan 

2. Teknik analisa 

data 

3. Metode 

pengumpulan 

data 

1. Variabel 

iklim 

organisasi 

2. Teknik 

pengambil

an sampel 

3. Lokasi 

penelitian 



 
 

 
 

Pusat Statistik 

(BPS) kabupaten 

Kediri. 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

karyawan 

3. Iklim organisasi 

BPS dan stres 

kerja 

berpengaruh 

secara simultan 

terhadap kinerja 

karyawan 

6. Ervina (2017), 

Pengaruh 

Lingkungan kerja 

dan Stres Kerja 

terhadap Kinerja 

Karyawan PT. Ho 

Wah Genting 

Lingkungan 

kerja, stres 

kerja, kinerja 

karyawan 

1. Variabel 

lingkungan 

kerja 

berpengaruh 

negatif secara 

terpisah 

terhadap kinerja 

karyawan 

2. Variabel stres 

kerja 

berpengaruh 

negatif secara 

terpisah 

terhadap kinerja 

karyawan 

3. Lingkungan 

kerja dan stres 

kerja 

berpengaruh 

positif secara 

bersama-sama 

terhadap kinerja 

karyawan. 

1. Variabel 

lingkungan 

kerja, stres 

kerja, kinerja 

karyawan 

2. Teknik analisa 

data 

3. Metode 

pengumpulan 

data 

1. Lokasi 

penelitian 

2. Teknik 

pengambila

n sampel 

3. Versi SPSS 

 

Berdasarkan tabel 2.1 menjelaskan bahwa pada penelitian ini 

mengkaji teori yang sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya, namun 

penelitian ini mengembangkan konsep stres kerja berdasarkan teori dari 

Sondang P. Siagian yang menyatakan bahwa stres merupakan kondisi 

ketegangan yang berpengaruh terhadap emosi, jalan pikiran dan kondisi fisik 

seseorang, dalam penelitian terdahulu oleh Yoanisa Mahardiani 

menggunakan teori dari Anwar Prabu Mangkunegara yang menyatakan 

bahwa stres kerja adalah perasaan yang menekan atau merasa tertekan yang 

dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Penelitian terdahulu oleh 



 
 

 
 

Khoirunnisa Isnaini menggunakan teori dari Hai T Handoko yang 

menyatakan stres kerja merupakan suatu kondisi ketegangan yang 

mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. 

Penelitian ini mengembangkan konsep lingkungan kerja berdasarkan 

teori dari Alex S. Nitisemito yang menyatakan bahwa lingkungan kerja 

adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan yang dapat 

mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. 

Sedangkan dalam penelitian terdahulu oleh Riski Ade Satriyani menggunakan 

teori dari Martoyo Susilo yag menyatakan bahwa  lingkungan kerja adalah 

suatu lingkungan dimana pegawai bekerja, sedangkan kondisi kerja 

merupakan dimana pegawai tersebut bekerja. 

C. Kerangka Pemikiran 

Mengingat pentingnya sumber daya manusia maka setiap perusahaan 

harus memperhatikan tingkat kemampuan yang dimiliki karyawannya. Di 

dalam perusahaan diperlukan adanya kinerja yang tinggi untuk meningkatkan 

mutu dan kualitas produk perbankan syariah. Kinerja merupakan hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, supaya kinerja karyawan itu bisa 

maksimal, maka perusahaan juga harus memperhatikan tentang lingkungan 

kerja dan stres kerja karyawan. 

Stres kerja adalah suatu bentuk tanggapan seseorang, baik fisik 

maupun psikis terhadap suatu perubahan di lingkungannya yang dirasakan 

mengganggu dan mengakibatkan dirinya tertekan. 



 
 

 
 

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para 

pekerja  yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas – tugas 

yang dibebankan. Lingkungan kerja sangat berpengaruh untuk meningkatkan 

kinerja karyawan, sehingga akan mendorong semangat kerja. Berdasarkan 

dari pemikiran di atas, maka dapat digambarkan sebuah kerangka pemikiran, 

sebagai berikut: 

      

        

         

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

  Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan kinerja karyawan 

BPRS Al-Mabrur Ponorogo dipengaruhi oleh stres kerja. Jika stres kerja 

meningkat maka kinerja karyawan juga mengalami peningkatan. Kinerja 

karyawan juga dipengaruhi oleh lingkungan kerja. Jika lingkungan kerja 

meningkat maka kinerja karyawan juga meningkat. Selain itu, stres kerja dan 

lingkungan kerja secara bersama-sama mempengaruhi kinerja karyawan. jika 

stres dan lingkungan kerja meningkat maka kinerja karyawan meningkat. 

D. Hipotesis Penelitian 

1. Pengaruh Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

H3 

H2 

H3 Stres Kerja (X1) 

Kinerja Karyawan (Y)  

 
Lingkungan Kerja (X2) 
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Menurut Nofriansyah kinerja karyawan adalah kemampuan yang 

dilakukan karyawan untuk mencapai hasil kerja yang diharapkan bersama 

ke arah tercapainya tujuan perusahahaan.58 Sedangkan stres kerja menurut 

Wijono adalah tidak adanya kecocokan antara tuntutan, kemampuan dan 

ketrampilan yang ingin dipenuhi oleh individu dalam lingkungan 

kerjanya.59 

Menurut Robbins stres dapat berpengaruh positif maupun negatif 

terhadap kinerja karyawan. Bagi banyak karyawan, tingkatan stres yang 

rendah hingga menengah memungkinkan mereka untuk menunaikan 

pekerjaan secara lebih baik dengan cara meningkatkan intensitas kerja. 

Meskipun tingkat stres rendah hingga menengah bisa memperbaiki kinerja, 

para karyawan mendapati stres sebagai hal yang tidak menyenangkan.60 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Wicaksono, stres kerja 

memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Artinya semakin tinggi tingkat stres karyawan maka semakin 

rendah kinerja seorang karyawan, dan sebaliknya semakin rendah tingkat 

stres karyawan maka semakin baik hasil kinerja seorang karyawan. 

Sehingga peneliti membuat hipotesis sebagai berikut: 

                                                           
58 Deny Nofriansyah, Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

(Yogyakarta: CV.Budi Utama, 2012), 19. 
59 Sutarto Wijono, Kepemimpinan dalam Perspektif Organisasi (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2018), 133. 
60 Stephen P. Robbins, Perilaku Organisasi (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 383. 



 
 

 
 

Ho1 : Tidak ada pengaruh antara stres kerja secara signifikan terhadap 

kinerja karyawan di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Al-

Mabrur Ponorogo. 

Ha1 : Ada pengaruh antara stres kerja secara signifikan terhadap kinerja 

kerja karyawan di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Al-

Mabrur Ponorogo. 

2. Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Menurut Afandi, lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada di 

lingkungan para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam 

menjalankan tugas seperti temperatur, kelembapan, ventilasi, penerangan 

dan memadai tidaknya alat-alat perlengkapan kerja.61 Sedangkan kinerja 

karyawan menurut Nofriansyah adalah kemampuan yang dilakukan 

karyawan untuk mencapai hasil kerja yang diharapkan bersama.62 

Kesesuaian lingkungan kerja dapat dilihat akibatnya dalam jangka 

waktu yang lama. Lingkungan kerja yang kurang baik dapat menuntut 

tenaga kerja dan memakan waktu yang lebih banyak. Lingkungan kerja 

yang aman, nyaman dan tenang akan memberikan semangat kerja 

karyawan yang membawa pengaruh langsung terhadap kinerja karyawan.63 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sari menunjukkan 

bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Yang artinya semakin baik lingkungan kerja, maka 

                                                           
61 Pandi Afandi, Concept & Indicator Human Resource Management for Management 

Research , 51. 
62 Deny Nofriansyah, Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, 19. 
63 Andi Hendrawan, Proceeding Cilacap National Conference on Maritime and 

multidisciplinary Study (Bandung: Inspirasi Indonesia, 2018), 80. 



 
 

 
 

semakin baik pula kinerja yang dihasilkan oleh karyawan. Sehingga 

peneliti peneliti membuat hipotesis sebagai berikut: 

Ho2 : Tidak ada pengaruh antara lingkungan kerja secara sigifikan 

terhadap kinerja karyawan di Bank Perkreditan Rakyat Syariah 

(BPRS) Al-Mabrur Ponorogo 

Ha2 : Ada pengaruh antara lingkungan kerja secara signifikan terhadap 

kinerja karyawan di. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Al-

Mabrur Ponorogo. 

3. Pengaruh Stres Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Stres kerja menurut Wijono adalah tidak adanya kecocokan antara 

tuntutan, kemampuan dan ketrampilan yang ingin dipenuhi oleh idividu 

dalam lingkungan kerjanya.64 Menurut Afandi lingkungan kerja adalah 

sesuatu yang ada di lingkungan para pekerja yang dapat mempengaruhi 

dirinya dalam menjalankan tugas seperti temperatur, kelembapan, 

ventilasi, penerangan dan memadai tidaknya alat-alat perlengkapan kerja.65 

Sedangkan kinerja karyawan menurut Nofriansyah adalah kemampuan 

yang dilakukan karyawan untuk mencapai hasil kerja yang diharapkan 

bersama.66 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ervina tentang 

Pengaruh Stres Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja karyawan 

menunjukkan bahwa lingkungan kerja dan stres kerja di PT. Ho Wah 

                                                           
64 Wijono, Kepemimpinan dalam Perspektif Organisasi, 133. 
65 Afandi, Concept & Indicator Human Resource Management, 51. 
66 Nofriansyah, Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, 19. 



 
 

 
 

Genting berpengaruh positif secara bersama-sama terhadap kinerja 

karyawan. Sehingga peneliti membuat hipotesis sebagai berikut: 

Ho3 : Tidak ada pengaruh antara stres kerja dan lingkungan kerja secara 

simultan terhadap kinerja karyawan di Bank Perkreditan Rakyat 

Syariah (BPRS) Al-Mabrur Ponorogo. 

Ha3 : Ada pengaruh antara stres kerja dan lingkungan kerja secara simultan 

terhadap kinerja karyawan di Bank Perkreditan Rakyat Syariah 

(BPRS) Al-Mabrur Ponorogo. 

  



 
 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian dalam arti sempit menunjuk pada how to collection 

of data yang meliputi data yang dikumpulkan, dan bagaimana 

mengumpulkannya, bagaimana variabel diukur dan bagaimana menentukan 

kelompok yang dipelajari. Lebih spesifik lagi disebutkan bahwa perancangan 

satu penelitian meliputi keputusan seperti apa variabel yang dicakup dan 

bagaimana mengukur, apa yang digunakan, apa prosedur yang digunakan.67 

Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Metode 

penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi 

dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan.68 

Filsafat positivisme memandang realitas/gejala/fenomena itu dapat 

diklasifikasikan, relatif tetap, konkrit, teramati, terukur dan hubungan gejala 

bersifat sebab akibat. Penelitian pada umumnya dilakukan pada populasi atau 

                                                           
67Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial Kuantitatf (Bandung: PT. Refika Aditama, 

2015), 97.  
68Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2013), 8.  



 
 

 
 

sampel tertentu yang representatif. Proses  penelitian bersifat deduktif, di 

mana untuk menjawab rumusan masalah digunakan konsep atau teori 

sehingga dapat dirumuskan hipotesis. Hipotesis tersebut selanjutnya diuji 

melalui pengumpulan data lapangan. Untuk mengumpulkan data 

digunakan instrument penelitian. Data yang telah terkumpul selanjutnya 

dianalisis secara kuantitatif pada umumnya dilakukan pada sampel yang 

diambil secara random, sehingga kesimpulan hasil penelitian dapat 

digenerealisasikan pada populasi dimana sampel tersebut diambil.69 

B. Definisi Operasional  Variabel Penelitian dan Indikator Variabel 

Definisi operasional menurut Noor adalah bagian yang 

mendefinisikan sebuah variabel agar dapat diukur dengan cara melihat 

dimensi dari suatu variabel. Dimensi dapat berupa perilaku, aspek atau 

sifat.70 Variabel penelitian didefinisikan sebagai atribut seseorang atau 

obyek yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lain atau satu 

obyek dengan obyek lain.71 Variabel dalam penelitain ini terdiri dari 

variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen atau biasa disebut variabel terikat adalah 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya 

variabel lain, yang kemudian disebut sebagai variabel independen.72 

                                                           
69 Ibid. 
70Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian Skrips, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah 

(Jakarta: Kencana, 2012), 97. 
71Andhita Dessy Wulandari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian 

(Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2016), 10.  
72Ibid.  



 
 

 
 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Kinerja Karyawan (Y). 

Kinerja karyawan menurut Prawirosentono adalah hasil kerja 

yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam 

suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab 

masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai 

dengan moral maupun etika.73 

Indikator kinerja karyawan antara lain yaitu kualitas, 

kuantitas, motivasi, hubungan manusiawi/rekan kerja, lingkungan 

fisik tempat kerja. 

2. Variabel Independen 

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya 

variabel lain dalam hal ini adalah variabel dependen.74 Variabel 

bebas dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Stres Kerja (X1) 

Stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan dan kecemasan 

yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis 

yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seorang 

karyawan.  Terdapat 2 pendekatan stres kerja yaitu: pendekatan 

individu, pendekatan perusahaan.  

                                                           
73Suyadi Prawirosentono, Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan Kinerja 

Karyawan (Yogyakarta: BPFE, 1999), 2.  
74Ibid.  



 
 

 
 

Indikator stres kerja antara lain yaitu konflik peran beban 

kerja pengembangan karir hubungan dalam pekerjaan, struktur 

dalam organisasi. 

b. Lingkungan Kerja (X2) 

Lingkungan kerja adalah tempat dimana karyawan 

melakukan aktivitas setiap harinya. Lingkungan kerja dikatakan 

baik atau sesuai apabila karyawan dapat melaksanakan kegiatan 

secara optimal, sehat, aman dan nyaman. Jenis lingkungan kerja 

ada 2 yaitu:lLingkungan kerja fisik dan Lingkungan kerja non 

fisik. 

Indikator lingkungan kerja antara lain yaitu penerangan, 

suhu udara, getaran suara, ruang gerak, penggunaan warna, 

keamanan di tempat kerja, hubungan karyawan. 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional dan Indikator Variabel75 

Variabel Indikator No. butir Sumber 

Stres Kerja 

(X1) 

1. Adanya 

pertentangan antara 

tugas-tugas yang 

harus ia lakukan 

dengan 

tanggungjawab 

yang ia miliki. 

1,2,3 

 

1. Anwar Prabu 

Mangkunegara 

(2017), 

Manajemen 

Sumber Daya 

Manusia 

Perusahaan. 

 

2. Aspek-aspek yang 

mendukung 

pengembangan karir 

seorang karyawan. 

4,5,6 2. Hulaifah 

Gaffar,”Pengar

uh Stres Kerja 

terhadap 

Kinerja 

                                                           
75Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi (Yogyakarta: Pustaka 

Baru Press, 2015), 80.   



 
 

 
 

Karyawan 

Skripsi 

(Makassar: 

Universitas 

Hasanuddin, 

2012), 

 

3. Merasa berat 

menjalankan tugas 

karena kurangnya 

informasi. 

7,8,9  

 
4. Hubungan seorang 

karyawan dalam 

pekerjaan. 

10,11,12 

 

 

 
5. Posisi seorang 

karyawan dalam 

struktur organisasi. 

13,14,15  

 

1. Penerangan dalam 

ruang kerja 
1,2,3 1. Alex S 

Nitisemito, 

Manajemen 

Personalia, 

1988. 

 

Lingkungan 

Kerja (X2) 

2. Suhu udara di 

tempat kerja 
4,5,6 2. Nurul Rohana 

Dewi,”Pengaru

h Kemampuan, 

Motivasi dan 

Lingkungan 

Kerja terhadap 

Kinerja 

Karyawan(studi 

pada BMT 

Taruna 

Sejahtera),” 

Skripsi (STAIN 

Salatiga, 2014) 

 3. Getaran mekanis 7,8,9  

 

4. Cukup tidaknya 

ruang gerak bagi 

karyawan untuk 

melaksanakan 

tugasnya 

10.11.12  

 5. Penggunaan warna 

pada kantor. 
13,14,15  

 6. Keamanan di 

tempat kerja 
16,17,18  

 7. Hubungan dengan 

rekan kerja 
19,20,21  



 
 

 
 

 

1. Kualitas kerja 

karyawan. 
1,2,3 1. Irham Fahmi, 

Manajemen 

Sumber Daya 

Manusia Teori 

dan Aplikasi, 

(Bandung: 

Alfabeta, 2016) 

 

Kinerja 

Karyawan (Y) 

2. Kuantitas kerja. 4,5,6 2. Bryan Johannes 

Tampi,”Pengar

uh Gaya 

Kepemimpinan 

dan Motivasi 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan pada 

PT.Bank 

Negara 

Indonesia, TBK 

(Regional Sales 

Manado),” Acta 

Diurna, 4 

(2014),  

 

3. Motivasi, kondisi 

yang mendorong 

karyawan untuk 

mencapai tujuan 

kerja 

7,8,9  

 

4. Hubungan 

manusiawi antar 

karyawan yang 

mau bekerjasama 

10,11,12  

 

5. Lingkungan fisik 

tempat kerja yang 

mempengaruhi 

diri karyawan 

untuk 

menjalankan 

tugasnya. 

13,14,15  

C. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian 

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertempat di kantor 

pusat Bank BPR Syariah Al-Mabrur Ponorogo yang beralamat di jalan 

Mayjend Sutoyo No. 23, Ponorogo, Jawa Timur. 



 
 

 
 

Menurut Muhammad populasi adalah sekumpulan orang atau objek 

yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk 

masalah pokok dalam suatu penelitian. Populasi yang akan diteliti harus 

didefinisikan dengan jelas sebelum penelitian dilakukan.76 Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh karyawan Bank Perkreditan Rakyat Syariah 

(BPRS) Al-Mabrur Ponorogo yang berjumlah 34 orang. 

Sedangkan sampel menurut Muhammad adalah bagian atau 

sejumlah cuplikan tertentu yang diambil dari suatu populasi dan diteliti 

secara rinci.77 Sampel dalam penelitian ini menggunakan populasi yaitu 

seluruh karyawan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)  Al-Mabrur 

Ponorogo. Jadi dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan teknik 

sampling dan langsung mengambil sampel seluruh populasi. 

D. Jenis Penelitian dan Sumber data 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif 

Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 

positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen peneltian dan 

data bersifat statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 

ditetapkan.78  

  

                                                           
76Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif (Jakarta: 

PT> RajaGrafindo Persada, 2008), 161.  
77Muhammad,  Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, 162. 
78 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen (Bandung: Alfabeta, 2016), 35-36. 



 
 

 
 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber 

asli. Pengumpulan data primer merupakan bagian integral dari 

proses penelitian ekonomi yang digunakan untuk pengambilan 

keputusan.79 Data penelitian ini adalah karyawan Bank Perkreditan 

Rakyat Syariah (BPRS) Al-Mabrur Ponorogo. Adapun data yang 

diperoleh adalah perolehan skor dari kuesioner yang dibagikan 

peneliti pada karyawan bank. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapat dalam bentuk sudah 

jadi, merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan pihak lain 

misalnya BPS, sekolah, media massa, dan lain sebagainya.80 Data-

data yang diperoleh berasal dari BPRS Al-Mabrur Ponorogo, buku, 

jurnal, dan situs web internet. 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Kuesioner (angket) 

Teknik ini merupakan bentuk alat pengumpulan data dalam bentuk 

pertanyaan-pertanyaan. Diharapkan dengan menyebarkan daftar 

pertanyaan kepada setiap responden, peneliti dapat menghimpun data 

yang relevan dengan tujuan penelitian tersebut valid dan reliabel.81 

                                                           
79 Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekata Kauntitatif, 103.  
80 Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 7.  
81 Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, 150-151.  



 
 

 
 

Tabel 3.2 

Metode Pembobotan Skala Likert 

Pernyataan Bobot Skor 

Sangat Setuju (SS) 4 

Setuju (S) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

2. Observasi 

Observasi dalam suatu penelitian adalah suatu cara untuk  

mengadakan penilaian secara langsung, di mana peneliti melakukan 

pengamatan langsung terhadap subyek yang diteliti. Observasi 

digunakan untuk mengukur tingkah laku individu yang menjadi subyek 

penelitian.82 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa 

data-data yang tertulis dan mengandung keterangan dan penjelasan serta 

serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan 

masalah penelitian.83 

  

                                                           
82 Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, Penelitian Kuantitatif (Bandung: Alfabeta, 

2014), 47. 
83 Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, 152. 



 
 

 
 

F. Uji Instrumen Peneltian 

1. Validitas dan Reliabilitas 

a. Validitas Panelis 

Validitas panelis adalah uji validasi instrumen kuesioner 

sebelum disebarkan kepada responden, yang dilakukan dan 

dianalisis oleh pakar kuesioner. Hal ini perlu dilakukan guna 

mengecek apakah pernyataan-pernyataan dalam kuesioner sudah 

memenuhi syarat untuk disebarkan kepada responden. 

b. Validitas Isi 

Validitas adalah sejauh mana perbedaan yang didapatkan 

melalui alat pengukur mencerminkan perbedaan yang 

sesungguhnya di antara responden yang diteliti.84 Uji validitas yang 

banyak digunakan dalam uji data adalah pengujian validitas 

terhadap item (pertanyaan) yang artinya sebuah item (pertanyaan) 

dikatakan valid jika memiliki dukungan yang kuat terhadap skor 

total. Pengujian validitas dilakukan menggunakan uji Korelasi 

Produk Momen Pearson. 

Untuk mengukur validitas dapat dilakukan dengan melakukan 

korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau 

variabel. Sedangkan untuk mengetahui skor masing-masing item 

                                                           
84 Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam,128-129.  



 
 

 
 

pertanyaan valid atau tidak, maka ditetapkan kriteria statistik 

sebagai berikut : 85 

1. Jika r hitung > r tabel dan bernilai positif, maka variabel tersebut 

valid. 

2. Jika r hitung < r tabel, maka variabel tersebut tidak valid. 

Rumus korelasi Product Moment: 

  𝑟 =  
𝑛(∑𝑋𝑖𝑌𝑖)−(∑𝑋𝑖)(∑𝑌𝑖)

√((𝑛∑𝑋𝑖2− (∑𝑋𝑖)2)(𝑛∑𝑦𝑖2− (∑𝑦𝑖2))
 

Keterangan: 

r = Koefisien validitas item yang dicari 

x = skor yang diperoleh dari subjek dalam tiap item 

y = skor total instrument 

n = jumlah responden dalam uji instrument 

∑X = jumlah hasil pengamatan variabel X 

∑Y = jumlah hasil pengamatan variabel Y 

∑XY = jumlah dari hasil pengamatan variabel X dan variabel Y 

∑X² = jumlah kuadrat pada masing-masing skor X 

∑Y² = jumlah kuadrat pada masing-masing skor Y 

  

                                                           
85 Riski Ade Satriyani,”Pengaruh Motivasi Kerja Islam, Disiplin Kerja dan Ligkungan 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)  Saka Dana Mulia 

Kudus” (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015), Skripsi, 40. 



 
 

 
 

c. Reliabilitas 

Pengukuran reabilitas dapat dilakukan dengan dua cara 

yaitu Repeated Measure (pengukuran ulang) dan One 

shot(pengukuran sekali saja), dalam penelitian ini akan digunakan 

cara One shot. Disini pengukuran hanya sekali dan kemudian 

hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur 

korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas 

untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpa (α). 

Suatu variabel dikatakan reliabel apabila : Hasil Alpha Cronbach> 

0,60 = reliabel.86 

  Rumus Alpha Cronbach: 

  𝑟 =  [
𝑘

(𝑘−1)
] [1 −  

∑𝜎²𝑏

𝜎²𝑡
] 

Keterangan: 

r = koefisien reliabilitas alpha 

k = jumlah item pertanyaan 

∑𝜎²b = jumlah varian butir 

𝜎²t = varians total 

  

                                                           
86 Ibid. 



 
 

 
 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji kenormalan distribusi data. 

Dengan demikian uji normalitas mengasumsikan bahwa data di 

tiap variabel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Pengujian statistika parametrik dengan analisis regresi linier ganda 

termasuk jenis analisis statistika yang memerlukan uji normalitas. 

Ada beberapa uji statistika yang dapat digunakan untuk menguji 

normalitas, yaitu uji kolmogorov smirnov.87 

Hipotesis: 

H0 = data berditsribusi normal 

Ha = data tidak berdistribusi normal 

Statistik Uji: 

  𝐷𝑚𝑎𝑥 =  {
𝑓𝑖

𝑛
− [

𝑓𝑘𝑖

𝑛
− (𝑝 ≤ 𝑧) ]} 

Keterangan: 

n = jumlah data 

fi = frekuensi 

fki = frekuensi kumulatif 

b. Uji Heteroskedastivitas 

Uji heteroskedastivitas merupakan uji untuk mengetahui 

apakah dalam sebuah model regresi dalam penelitian, terjadi 

ketidaksamaan varian dan residual yang diamati. Apabila varian 

                                                           
87Andhita Desy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik, 122. 



 
 

 
 

yang diamati bersifat tetap, keadaan disebut sebagai 

homoskedastivitas. Sebaliknya jika varian yang diamati berubah 

disebut heteroskedastivitas.88 

c. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas terjadi pada model regresi yang memiliki 

variabel bebas lebih dari satu (berganda), dimana terjadi korelasi 

yang kuat antara variabel independen. Adanya korelasi 

menyebabkan nilai taksiran 𝛽𝑘 semakin tidak stabil. Model yang 

baik tidak mengalami multikolinieritas.89 

Menurut Purwoto untuk mengetahui ada tidaknya masalah 

multikolinieritas dapat menggunakan nilai VIF (Variance Inflation 

Factory). Jika nilai VIF masih kurang dari 10, multikolinieritas 

tidak terjadi.90 Rumus yang digunakan rumus korelasi product 

moment dari pearson sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑛∑𝑥𝑦 − ∑𝑥∑𝑦

√{𝑛∑𝑥2 − (∑𝑥)2}{𝑛∑𝑦2 − (∑𝑦)2}
 

Keterangan: 

Rxy = koefisien korelasi abtara variabel x dan variabel y 

n = jumlah sampel\ 

∑xy = jumlah perkalian antara variabel x dan y 

∑x² = jumlah dari kuadrat nilai x 

                                                           
88 Fajri Ismail, Statistika (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 220. 
89 Nawari, Analisis Regresi (Jakarta: PT. Gramedia Jakarta, 2010), 233. 
90 Agus Purwoto, Panduan Laboratorium  Statistik Inferensial  (Jakarta: Grasindo, 2007), 

97. 



 
 

 
 

∑y² = jumlah dari kuadrat nilai y 

d. Uji Autokorelasi 

Autokerelasi adalah terjadinya korelasi antara kesalahan 

pengganggu ke-i (𝜀𝑖) dengan kesalahan pengganggu (𝜀𝑖−1). 

Adanya korelasi tersebut akan menyebabkan nilai covarian dari 

(𝜀𝑖 𝜀𝑖−1) tidak sama dengan nol. Oleh karena itu, model yang baik 

tentunya harus bebas autokorelasi. Pengujian autokorelasi 

dilakukan dengan menghitung nilai statistik Durbin-Watson 

(DW).91 

3. Analisis regresi linier sederhana 

Analisis regresi linier sederhana adalah analisis yang digunakan 

untuk mencari pola hubungan antara satu variabel dependen dengan 

satu variabel independen. Penggunaan metode analisis ini untuk 

menganalisis pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan nasabah 

dan atribut produk perbankan syariah terhadap kepuasan nasabah. 

Hubungan antara kepuasan nasabah dengan kualitas layanan dan 

kepuasan nasabah dengan atribut produk perbankan syariah dapat 

dikatakan linier jika dapat dinyatakan dalam: 

Y = a + bX 

Keterangan: 

Y : variabel terikat 

X : varaibel bebas 

                                                           
91 Muri Yusuf, Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Peneliti (Jakarta: 

Kencana, 2014), 222. 



 
 

 
 

a dan b : konstata 

4. Analisis Regresi Ganda 

Analisis regresi ganda digunakan untuk mencari pola hubungan 

antara satu variabel dependen dengan lebih dari satu variabel 

independen.92 Bentuk umum dari regresi linier berganda adalah:93 

𝑌 = 𝑎 +  𝑏1𝑖𝑋1𝑖 + 𝑏2𝑖𝑋2𝑖 + ε 

Keterangan: 

Y  : variabel terikat 

X1  : variabel bebas pertama 

X2  : variabel bebas kedua 

a, b1, b2 : konstanta 

ε  : standar error. 

5. Uji Hipotesis 

a. Uji Parsial (Uji t) 

Uji parsial digunakan untuk melihat signifikansi parameter secara 

individual pada masing-masing variabel bebas.94 

𝐻𝑜 =  𝛽𝑖 = 0, Artinya suatu variabel bukan variabel yang 

signifikan terhadap variabel terikat. 

𝐻𝑎 =  𝛽𝑖 ≠ 0, Artinya variabel tersebut merupakan variabel yang 

signifikan terhadap variabel terikat. Uji t dilakukan menggunakan 

bantuan SPSS. 

                                                           
92 Andhita Desy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik, 122. 
93 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Kencana, 2013), 301. 
94 Gita Sekar Prihanti, Pengantar Biostatistik (Malang: Universitas Muhammadiyah 

Malang, 2016), 51. 



 
 

 
 

Rumus Uji Parsial (Uji t) 

𝑡 =  
𝑟√𝑛 − 2

√(1 − 𝑟²)
 

Keterangan: 

r = koefisien 

n = jumlah data 

b. Uji Simultan (Uji F) 

Untuk melakukan uji simultan, hipotesis dinyatakan sebagai 

berikut: 

Hipotesis: 

𝐻𝑜 ∶  𝛽1 =  𝛽2 = ⋯ =  𝛽𝑘 = 0 (model tidak memiliki keberartian) 

𝐻𝑖 ∶  𝛽𝑖 ≠ 0 (model memiliki keberartian) 

𝑖 = 1, 2, … , 𝑘 minimal satu ≠ 0 

Uji F dilakukan menggunakan program SPSS.95 

Rumus Uji Simultan (Uji F) 

𝐹 =  
(𝑅²/𝐾)

{
(1 − 𝑅²)

(𝑁 −  Ⲟ − 1)⁄ }
 

 

Keterangan: 

F = pendekatan distribusi probabilitas 

K = banyaknya variabel bebas 

R² = koefisien 

                                                           
95 Agus Purwoto, Panduan Laboratorium  Statistik Inferensial, 99. 



 
 

 
 

6. Uji Koefisien Determinasi 

 Nilai koefisian determinasi merupakan ukurang yang 

menunjukkan besar sumbangan dari variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Dengan kata lain, koefisien determinasi menunjukkan ragam 

(variasi) naik turunnya Y yang diterangkan oleh pengaruh linier X.96 

Koefisien determinasi (R2) pada persamaan resgresinya linier, dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus:97 

𝑅2 =
𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
 

Dimana: 

𝑅2
   → Koefisien determinasi/ proporsi keragaman/ variabilitias 

total di sekitar nilai tengah yang dapat dijelaskan oleh 

model regresi (biasanya dinyatakan dalam presentase). 

  

                                                           
96 Dergibson Siagian Sugiarto, Metode Statstika untuk Bisnis dan Ekonomi (Jakarta: 

Gramedia, 2006), 259. 
97 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik, 133. 



 
 

 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Data 

Tabel 4.1 Pengembalian Kuesioner 

Keterangan Jumlah 

Kuesioner yang disebarkan 34 

Kuesioner yang tidak kembali  0 

Kuesioner yang tidak lengkap 0 

Kuesioner yang diolah 34 

(lihat lampiran nomor 10) 

Dalam penelitian ini, jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 

34 eksemplar. Kuesioner yang kembali adalah sejumlah yang sama, yaitu 

34 eksemplar (response rate 100 persen). Kuesioner yang lengkap dan 

layak dianalisis dalam penelitian ini sebanyak 34 eksemplar. 

1. Gambaran Umum Perusahaan 

a. Profil dan Sejarah Berdirinya Perusahaan 

PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Al-Mabrur Ponorogo, 

adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan dengan 

menganut prinsip-prinsip syariah, bertempat di Jl. Soekarno Hatta no. 

371 Babadan, Ponorogo. Berdiri pada tanggal 02 Januari 2001. 

Sebelum itu, pada saat mengurus ijin prinsip sekitar tahun 1996, Bank 

berbentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR)/Bank Perkreditan Rakyat 

Syariah (BPRS) sesuai ketentuan Bank Indonesia tidak boleh 

berkedudukan di ibukota kabupaten. Untuk memenuhi ketentuan 



 
 

 
 

tersebut pendiri bank ini memilih Kecamatan Babadan yang secara 

bahasa berasal dari kata babad, yang artinya memulai berusaha. Hal ini 

sangat relevan dengan keadaan Bank Perkreditan Rakyat Syariah 

(BPRS) “Al-Mabrur” karena merupakan Bank Perkreditan Rakyat 

Syariah (BPRS) pertama di Kabupaten Ponorogo, bahkan di wilayah 

kerja Bank Indonesia Kediri yang meliputi 2 Karisidenan, yaitu Kediri 

dan Madiun. 

Nama “Al-Mabrur” jelas adalah nama yang mencerminkan 

harapan dan cita-cita para pendiri Bank ini, agar dimasa mendatang 

menjadi Bank yang terus tumbuh berkembang dengan baik. Bank yang 

baik apabila bank tersebut dapat melaksanakan visi dan misinya terus 

meningkat dari hari ke hari, dan mampu menyelsaikan segala masalah 

yang dihadapi secara baik dan benar. 

Gagasan untuk mendirikan Bank Syariah di setiap Kabupaten 

di Jawa Timur pada Musda IPHI Jawa Timur th. 1996 di Surabaya. 

Pada saat itu disepakati oleh pesert Musda dan dijadikan program kerja 

IPHI Jawa Timur. Untuk merealisasikan program tersebut, IPHI Jawa 

Timur bekerja sama engan IPHI masing-masing Kabupaten yang 

ditunjuk. 

Sesuai dengan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah, kegiatan yang menjadi aktivitas utama Bank Perkreditan 

Rakyat Syariah (BPRS) Al-Mabrur Ponorogo adalah : Menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito 



 
 

 
 

berjangka dan tabungan, menyediakan pembiayaan dan penempatan 

dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia dan menempatkan dana dalam bentuk 

tabungan pada bank lain. 

b. Visi dan Misi BPR Syariah Al-Mabrur Ponorogo 

Visi Perusahaan 

“Menjadi Bank Syariah yang Amanah dalam Membangun Ekonomi 

Ummat” 

Misi Perusahaan 

1. Mendorong umat untuk melaksanakan Ekonomi Syariah secara 

Kaffah 

2. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah 

3. Megembangkan Sumber Daya Insani yang profesional dan amanah 

4. Mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corperate 

Govermance) 

5. Memberikan manfaat yang barokah pada shareholders maupun 

stakeholders. 

c. Struktur Organisasi 

Untuk memperlancar tugas-tugasnya, maka sebuah lembaga 

atau organisasi memerlukan struktur yang mendeskripsikan alur kerja 

yang harus dilakukan oleh personil yang ada didalam lembaga atau 

organisasi tersebut. Adapun BPR Syariah Al-Mabrur Ponorogo 



 
 

 
 

mempunyai struktur organisasi yan jelas. Berikut ini adalah struktur 

organisasi BPR Syariah Al-Mabrur Ponorogo: 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPR Syariah Al-Mabrur Ponorogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Profil Responden 

Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara 

langsung kepada para karyawan BPR Syariah Al-Mabrur Ponorogo. 

Karakteristik responden dalam penelitian ini terbagi dalam beberapa 

kategori, yaitu: gender (jenis kelamin), usia, pendidikan, jabatan. 

Tabel 4.2 Beradasarkan Jenis Kelamin  

Gender Jumlah Presentase (%) 

Pria 23 68% 

Wanita 11 32% 

Total 34 100% 

 Sumber: Data Primer diolah 2019 (lihat lampiran nomor 1) 



 
 

 
 

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah responden dengan total 

keseluruhn 34 orang dimana yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 23 

responden atau 68% sedangkan responden perempuan berjumlah 11 

responden atau 32%. 

Tabel 4.3 Berdasarkan Usia 

Usia Jumlah Presentase (%) 

18-25 7 21% 

26-35 16 47% 

36-45 11 32% 

Total 34 100% 

 Sumber: Data primer diolah 2019 (lihat lampiran nomor 1) 

Dari tabel diatas, responden berusia 18-25 tahun yaitu sebanyak 7 

responden atau 21%, responden berusia 26-35 yaitu sebanyak 16 

responden atau 47% dan responden berusia 36-45 sebanyak 11 responden 

atau 32%. 

Tabel 4.4 Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan Jumlah Presentase (%) 

SMP 1 3% 

SMA/SMK 3 9% 

DIPLOMA 5 15% 

S1 25 73% 

Total 34 100% 

 Sumber: Data primer diolah 2019 (lihat lampiran nomor 1) 



 
 

 
 

Dari tabel data diatas terlihat bahwa responden yang berpendidikan 

SMP yaitu sebanyak 1 responden atau 3%, responden yang berpendidikan 

SMA/SMK sebanyak 3 responden atau 9%, responden yang berpendidikan 

DIPLOMA yaitu 5 responden atau 15% dan responden yang 

berpendidikan S1 sebanyak 2 responden atau 73%. 

Tabel 4.5 Berdasarkan Jabatan 

Jabatan Jumlah Presentase (%) 

Security 4 12% 

CS 4 12% 

Teller 2 6% 

AO 12 34% 

Admin Pembiayaan 2 6% 

Accounting 2 6% 

T L Funding 1 3% 

Manager 2 6% 

Kepala Kantor 

Cabang 
1 3% 

Debt.colector 4 12% 

Total 34 100% 

 Sumber: Data primer diolah 2019 (lihat lampiran nomor 1) 

Dari tabel data diatas terlihat bahwa responden yang terbesar 

bekerja sebagai AO yaitu sebanyak 12 responden atau 34% dan responden 

yang terkecil Kepala Kantor Cabang yaitu 1 responden atau 3%. 

  



 
 

 
 

B. Hasil Uji Kualitas Data 

1. Uji Instrumen Penelitian 

a. Validitas Panelis 

Sebelum melakukan uji coba dengan menyebarkan angket untuk 

uji validitas dan reliabilitas, peneliti terlebih dahulu melakukan tes 

validasi yang dilakukan oleh pakar kuesioner Dr. Shinta Maharani. 

Berikut hasil dari validasi instrumen pada variabel Stes Kerja, 

Lingkungan Kerja dan Kinerja Karyawan: 

Tabel 4.6 Hasil Validasi Instrumen Stres Kerja 

No. Kriteria Penelaahan Kesimpulan 

1. 
Butir angket sesuai dengan kisi-kisi 

angket 
Layak Digunakan 

2. 
Materi pada butir angket sesuai 

dengan indikator yang diukur 
Layak Digunakan 

3. 
Materi pada butir angket jelas dan 

dapat dipahami nasabah 
Layak Digunakan 

4. 
Materi pada butir angket tidak 

memberi interpretasi ganda 
Layak Digunakan 

(lihat lampiran nomor 11) 

Tabel 4.7 Hasil Validasi Instrumen Lingkungan Kerja 

 

No. Kriteria Penelaahan Kesimpulan 

1. 
Butir angket sesuai dengan kisi-kisi 

angket 
Layak Digunakan 

2. 
Materi pada butir angket sesuai 

dengan indikator yang diukur 
Layak Digunakan 

3. 
Materi pada butir angket jelas dan 

dapat dipahami nasabah 
Layak Digunakan 

4. Materi pada butir angket tidak Layak Digunakan 



 
 

 
 

memberi interpretasi ganda 

(lihat lampiran nomor 11) 

Tabel 4.8 hasil Validasi Instrumen Kinerja Karyawan 

No. Kriteria Penelaahan Kesimpulan 

1. 
Butir angket sesuai dengan kisi-kisi 

angket 
Layak Digunakan 

2. 
Materi pada butir angket sesuai 

dengan indikator yang diukur 
Layak Digunakan 

3. 
Materi pada butir angket jelas dan 

dapat dipahami nasabah 
Layak Digunakan 

4. 
Materi pada butir angket tidak 

member interpretasi ganda 
Layak Digunakan 

(lihat lampiran nomor 11) 

b. Validitas Isi 

Dalam penghitungan ini penulis memakai jumlah responden 

sebanyak 34 orang sehingga r tabel = 0.339 dihitung dengan rumus 

df=n/2. Pada penelitian ini berlaku jika r hitung > r tabel dan bernilai 

positif, maka variabel tersebut valid. Dan jika r hitung < r tabel, maka 

variabel tersebut tidak valid. Berikut ini hasil uji validitas pada setiap 

pertanyaan masing-masing variabel: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Validitas Stres Kerja 

Pertanyaan Rhitung Rtabel Signifikansi Keterangan 

X1.1 0.565 

0.339 

0,00<0,05 Valid 

X1.2 0.565 0,00<0,05 Valid 

X1.3 0.618 0,00<0,05 Valid 



 
 

 
 

X1.4 0.625 0,00<0,05 Valid 

X1.5 0.740 0,00<0,05 Valid 

X1.6 0.615 0,00<0,05 Valid 

X1.7 0.564 0,00<0,05 Valid 

X1.8 0.651 0,00<0,05 Valid 

X1.9 0.733 0,00<0,05 Valid 

X1.10 0.557 0,00<0,05 Valid 

X1.11 0.478 0,00<0,05 Valid 

X1.12 0.655 0,00<0,05 Valid 

X1.13 0.537 0,00<0,05 Valid 

X1.14 0.430 0,00<0,05 Valid 

X1.15 0.655 0,00<0,05 Valid 

(lihat lampiran nomor 2.a) 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Validitas Lingkungan Kerja 

Pertanyaan Rhitung Rtabel Signifikansi Keterangan 

X1.1 0.666 

0.339 

0,00<0,05 Valid 

X1.2 0.588 0,00<0,05 Valid 

X1.3 0.760 0,00<0,05 Valid 

X1.4 0.622 0,00<0,05 Valid 

X1.5 0.707 0,00<0,05 Valid 

X1.6 0.811 0,00<0,05 Valid 

X1.7 0.721 0,00<0,05 Valid 

X1.8 0.749 0,00<0,05 Valid 



 
 

 
 

X1.9 0.629 0,00<0,05 Valid 

X1.10 0.544 0,00<0,05 Valid 

X1.11 0.666 0,00<0,05 Valid 

X1.12 0.709 0,00<0,05 Valid 

X1.13 0.676 0,00<0,05 Valid 

X1.14 0.726 0,00<0,05 Valid 

X1.15 0.797 0,00<0,05 Valid 

X1.16 0.815 0,00<0,05 Valid 

X1.17 0.816 0,00<0,05 Valid 

X1.18 0.797 0,00<0,05 Valid 

X1.19 0.823 0,00<0,05 Valid 

X1.20 0.739 0,00<0,05 Valid 

X1.21 0.753 0,00<0,05 Valid 

(lihat lampiran nomor 2.b) 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Validitas kinerja Karyawan 

Pertanyaan Rhitung Rtabel Signifikansi Keterangan 

Y.1 0.651 

0.339 

0,00<0,05 Valid 

Y.2 0.739 0,00<0,05 Valid 

Y.3 0.491 0,00<0,05 Valid 

Y.4 0.421 0,00<0,05 Valid 

Y.5 0.670 0,00<0,05 Valid 

Y.6 0.372 0,00<0,05 Valid 

Y.7 0.487 0,00<0,05 Valid 



 
 

 
 

Y.8 0.606 0,00<0,05 Valid 

Y.9 0.699 0,00<0,05 Valid 

Y.10 0.786 0,00<0,05 Valid 

Y.11 0.780 0,00<0,05 Valid 

Y.12 0.676 0,00<0,05 Valid 

Y.13 0.576 0,00<0,05 Valid 

Y.14 0.463 0,00<0,05 Valid 

Y.15 0.573 0,00<0,05 Valid 

(lihat lampiran nomor 2.c) 

Terdapat 51 pernyataan yang masing-masing terdiri dari 15 

item pernyatan Stres Kerja, 21 item pernyatan Lingkungan Kerja dan 

15 item pernyatan Kinerja Karyawan. Semua item pernyatan dari 

masing-masing variabel menunjukan > Rtabel 0.339 maka semua 

pernyataan tersebut dianggap valid. 

c. Reliablitas 

Pengukuran reliabilitas dengan uji statistic Cronbach Alpa (α) 

serta suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan 

nilai Cronbach Alpha > 0.60. Hasil uji reliabilitas yang dilakukan, 

dijelaskan pada table berikut ini: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Reliabilitas Stres Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan 

Variabel 

Cronbach’s 

Alpha 

Batas Keterangan 



 
 

 
 

Stres Kerja 0.746 

0.6 

Reliabel 

Lingkungan Kerja 0.760 Reliabel 

Kinerja Karyawan 0.745 Reliabel 

(lihat lampiran nomor 3) 

Uji reliabilitas menunjukkan bahwa variable yang diuji 

reliable, pada, Stres Kerja 0.746, Lingkungan Kerja 0.760 dan Kinerja 

Karyawan 0.755. Hasil pengujian dinyatakan reliabel karena nilai 

hasil pengujian > 0.6. 

2. Hasil Pengujian Asmsi Klasik 

a. Uji Normalitas Data (Kolmogorov Smirnov) 

Gambar 4.2 

Hasil Uji Normalitas Stres Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika melihat kurva normal pada histogram diatas, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa model memiliki distribusi normal, hal ini 

diperlihatkan oleh bentuk kurva yang menyerupai lonceng. Dan jika 

melihat pada diagram Normal P-P plot regression standardized, 

keberadaan titik-titik berada disekitar garis Hal ini menunjukkan bahwa 

model berdistribusi normal. 

Tabel 4.12  Hasil Uji Normalitas Residual 

 Kolmogorov Smirnov 

Statistik N Signifikansi 

Unstandardized Residual 1,118 34 0,164 

(lihat lampiran nomor 4) 



 
 

 
 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai Unstandardized 

residual sig= 0.164 > 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

yang diuji berdistribusi normal. 

b. Uji Heteroskedastivitas 

Perhitungan ada tidaknya gejala ini dapat dilakukan dengan cara 

menentukan formulasi regresi linear berganda dengan menggunakan 

harga mutlak residual sebagai variabel dependen (variabel terikat). 

Kemudian melakukan regresi linier berganda dengan variable 

dependennya adalah harga mutlak residual sedangkan variable 

independennya adalah X1, X2, dan X3. Hipotesis yang digunakan : 

H0 : Varian residual homogen (tidak terjadi kasus heteroskedastisitas) 

H1 : Varian residual tidak homogen (terjadi kasus heteroskedastisitas) 

Jika nilai signifikan (p-value) semua variabel independen > 0,05 

maka H0 diterima yang artinya varian residual homogen (tidak terjadi 

kasus heteroskedastisitas). 

Tabel 4.13 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 

Variabel T Sig Keterangan 

X1 -.0.429 0.671 Tidak ada pengaruh 

X2 0.488 0..629 Tidak ada pengaruh 

(lihat lampiran nomor 5) 

Berdasarkan tabel 4.14 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 Multikolinieritas 

Menurut Purwoto untuk mengetahui ada tidaknya masalah 

multikolinieritas dapat menggunakan nilai VIF (Variance Inflation 

Factory). Jika nilai VIF masih kurang dari 10, multikolinieritas tidak 

terjadi. Kriteria yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

multikolinieritas adalah sebagai berikut: 

1) Nilai beta < 1 (tidak tejadi multikolinieritas) 

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

3) Nilai VIF < 10 (tidak tejadi multikolinieritas)   

Tabel 4.14 Uji Multikolinieritas 

Variabel Bebas Tolerance VIF Keterangan 

Stres Kerja (X1) 0.962 1.040 Tidak terjadi 

multikolinieritas 

Lingkungan Kerja 

(X2) 

0.962 1.040 Tidak terjadi 

multikolinieritas 

(lihat lampiran nomor 6) 

Berdasarkan hasil pengujian diatas diketahui bahwa nilai 

tolerance Stres Kerja 0. 962 dan Lingkungan Kerja 0.962. Sedangkan 

nilai VIF pada Stres Kerja 1.040 dan Lingkungan Kerja 1.040 yang 

mana nilai tersebut <10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil 

pengolahan menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel 

dalam model regresi. 

  



 
 

 
 

d. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan 

variabel sebelumnya. Hipotesis yang digunakan : 

H0 : tidak terdapat korelasi antar residual (tidak terjadi kasus 

autokorelasi) 

H1 :  terdapat korelasi antar residual (terjadi kasus autokorelasi) 

Cara mendeteksi autokorelasi dengan cara menggunakan 

criteria Durbin Watson sebagai berikut: 

1) Jika 𝑑𝑢 ≤ 𝑑 摩 ≤ (4 − 𝑑𝑢) (tidak ada auto korelasi) 

2) Jika 𝑑𝑤 ≤ 𝑑𝑙 (ada autokorelasi positif) 

3) Jika 𝑑𝑤 ≥ (4 − 𝑑𝑙) (ada autokorelasi negatif) 

4) Jika 𝑑𝑢 ≤ 𝑑𝑤 ≤ 𝑑𝑙 atau (4 − 𝑑𝑢) ≤ 𝑑𝑤 ≤ (4 − 𝑑𝑙) (auto korelasi 

tidak dapat ditentukan). 

Tabel 4.15  Hasil Pengujian Autokorelasi 

Nilai Durbin 

Watson 

Tabel Durbin Watson 

Keterangan 

dU 4 – dU 

1,988 1,5805 2,4195 
Tidak ada 

autokorelasi 

(lihat lampiran nomor 7) 

Berdasarkan output diatas diperoleh nilai dw = 1.988, n = 34, k 

= 2, du = 1.5805, dan dl = 1.3325. Jelas 1.5805 ≤ 1.988 ≤

2.4195 ⟺ 𝑑𝑢 ≤ 𝑑𝑤 ≤ (4 − 𝑑𝑢), sehingga H0. Hal ini berarti tidak 

ada autokorelasi yang tejadi. 

  



 
 

 
 

3.  Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana 

Regresi linier sederhana digunakan hanya untuk satu variabel 

bebas dan satu variabel terikat. Diperoleh hasil perhitungan variabel 

kualitas layanan dengan variabel kepuasan nasabah sebagai berikut: 

Tabel 4.16  

Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 42.653 4.127  10.335 .000 

Stres Kerja .054 .119 .080 .453 .654 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

 

Dari tabel di atas dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai 

berikut: 

   Y = 42,653 + 0,054X1 

 Dari persamaan rgresi di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta (a0) sebesar 42,653, secara matematis menyatakan 

bahwa jika nilai variabel bebas stres kerja sama dengan nol atau tetap 

maka kinerja karyawan akan meningkat sebesar 42,653. 

b. Nilai koefisien regresi variabel stres bersifat positif sebesar 0,054, 

artinya jika stres kerja mengalami penurunan sebesar 1% maka akan 

menurunkan kinerja karyawan sebesar 0,054 dengan asumsi variabel 

independen bernilai tetap.  

  



 
 

 
 

Tabel 4.17 
Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 25.324 4.156  6.093 .000 

Lingkungan Kerja .297 .064 .635 4.648 .000 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan persamaan regresi sebagai 

berikut: 

Y = 25,324 + 0,297X2 

  

Dari persamaan rgresi di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta (a0) sebesar 25,324, secara matematis menyatakan 

bahwa jika nilai variabel bebas lingkungan kerja sama dengan nol 

atau tetap maka kinerja karyawan akan meningkat sebesar 25,324. 

b. Nilai koefisien regresi variabel stres bersifat positif sebesar 0,297, 

artinya jika lingkungan kerja mengalami penurunan sebesar 1% maka 

akan menurunkan kinerja karyawan sebesar 0,297 dengan asumsi 

variabel independen bernilai tetap.  

4. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh  Stres Kerja 

dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan. Model analisis regresi 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

  



 
 

 
 

Tabel 4.18 Hasil Estimasi Koefisien Regresi 

Variabel Independen Koefisien (B) 

(Constant) 14,114 

Std. Error 6,477 

X1 0,128 

X2 0,408 

(lihat lampiran nomor 8) 

Dari tabel di atas dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai 

berikut: 

𝑌 = 14,114 + 0,128𝑋1 + 0,408𝑋2 + 6,477 

Koefisien regresi:  

c. Konstanta sebesar 14,114 secara matematis menyatakan bahwa jika 

nilai variabel bebas Stres Kerja dan Lingkungan Kerja sama dengan 

nol atau tetap maka Kinerja Karyawan akan meningkat sebesar 

14,114.  

d. Stres kerja mempunyai koefisien regresi sebesar 0,128 dengan arah 

positif yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara 

variabel stres kerja (X1) dan variabel kinerja karyawan (Y). Jika stres 

kerja meningkat maka kinerja karyawan juga meningkat. Nilai 

koefisien sebesar 0,128 artinya jika stres kerja dinaikkan sebesar 1 

satuan atau dinaikkan satu tingkat maka kinerja karyawan naik 



 
 

 
 

sebesar 0,128 satuan dengan asumsi variabel independen yang lain 

tetap. 

e. Lingkungan kerja mempunyai koefisien sebesar 0,408 dengan arah 

positif yang menunjukkan adanya hubungan searah antara variabel 

lingkungan kerja (X2) dan variabel kinerja karyawan (Y). Jika 

lingkungan kerja meningkat maka kinerja karyawan juga meningkat. 

Nilai koefisien sebesar 0,408 artinya jika lingkungan kerja dinaikkan 

sebesar 1 satuan atau dinaikkan satu tingkat maka kinerja karyawan 

naik sebesar 0,408 satuan dengan asumsi variabel independen yang 

lain tetap. 

f. Standard error menunjukkan data sebesar 6,477, artinya apabila 

terjadi penyimpangan maka penyimpangan tersebut sebesar 6,477. 

Semakin kecil angka standar error maka penyimpangan juga akan 

semakin kecil. 

5. Hasil Uji Hipotesis 

a. Uji Parsial (Uji t) 

 Uji t adalah pengujian koefisien regresi parsial individual yang 

digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara 

individual mempengaruhi variabel dependen (Y). Hipotesis yang 

digunakan adalah: 

H0 : X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y 

Ha1: X1 berpengaruh sgnifikan terhadap Y 

H0 : X2  tidak berpengaruh signifikan terhadap Y 



 
 

 
 

Ha2: 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 4.19. 

Tabel 4.19 Hasil Uji t 

Variabel 

Independen 

Unstandardised 

Coefficients t Sig. Keterangan 

B Std.Error 

X1 0.128 0.105 1.215 0.234 Tidak ada pengaruh 

X2 0.408 0.073 5.598 0.000 Ada pengaruh 

(lihat lampiran nomor 8) 

Berdasarkan hasil output uji t di atas dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1) Pengujian pengaruh X1 terhadap Y menghasilkan nilai thitung 

sebesar 1,215 < 2,03951 ttabel, hal ini berarti tidak ada pengaruh. 

Dan nilai diperoleh signifikansi uji t sebesar 0,234 lebih besar dari 

0,05 sehingga H0 diterima. Artinya tidak ada pengaruh antara X1 

terhadap Y secara signifikan. 

2) Pengujian pengaruh X2 terhadap Y menghasilkan nilai thitung  

sebesar 5,598 > 2,03951 ttabel, hal ini berarti ada pengaruh. Dan 

diperoleh nilai  signifikansi uji t sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 



 
 

 
 

sehingga H0 ditolak. Artinya ada pengaruh X2 terhadap Y secara 

signifikan. 

b. Uji Simultan (Uji F) 

 Uji F adalah pengujian signifikansi persamaan yang digunakan 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen 

(X1,X2) secara bersama-sama terhadap variabel tidak dependen (Y). 

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 tabel 4.20. 

Tabel 4.20 Hasil Uji F 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 334.665 2 167.332 15.677 .000a 

Residual 330.894 31 10.674   

Total 665.559 33    

a. Predictors: (Constant), Lingkungan kerja, Stres kerja 

b. Dependent Variable: Kinerja karyawan 

 

Berdasarkan Tabel 4.18 diperoleh nilai Fhitung sebesar 15,677 > 3,29 

Ftabel , hal ini berarti ada pengaruh. Dan diperoleh nilai 

signifikansi=0,000<0,05 sehingga H0 ditolak artinya variabel X1 dan 

X2 secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y.  

  



 
 

 
 

6. Hasil Koefisien Deteminasi (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 4.21. 

Tabel 4.21 Nilai R dan R Square 

R R Square 

0,709 0,503 

(lihat lampiran nomor 7) 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 4.18 diketahui 

bahwa Nilai R Square yang diperoleh sebesar 0,503 menunjukkan bahwa 

pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 0,503= 50,3% dan 

sisanya 49,7% dipengaruhi oleh faktor lain selain X1 dan X2 yang tidak 

masuk dalam model pembahasan. 

C. Pembahasan 

1. Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kierja Karyawan di BPRS Al-

Mabrur Ponorogo 

Untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa stres kerja 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan di BPRS Al-

Mabrur Ponorogo dilakukan dengan uji t sebagaimana terlihat pada tabel 

4.16. 

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh hasil Thitung 1,215 < 

Ttabel 2,03951, sehingga H0 diterima. Berdasarkan hasil uji regresi linier 



 
 

 
 

berganda menunjukkan besaran koefisien regresi variabel stres kerja 

bertanda positif, artinya variabel stres kerja berbanding lurus atau searah 

dengan kinerja karyawan dan hasil uji t diperoleh nilai signifikansi 0,234 

> 0,05 maka H0 diterima, artinya stres kerja tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja karyawan di Bank Perkreditan Rakyat Syariah 

(BPRS) Al-Mabrur Ponorogo, dengan kata lain semakin tinggi tingkat 

stres karyawan maka tidak akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja karyawan Bank Perkreditan 

Rakyat Syariah (BPRS) Al-Mabrur Ponorogo tidak dipengaruhi oleh 

stres kerja. Hal ini disebabkan karena menurut pendapat Mangkunegara, 

kinerja karyawan dipengaruhi faktor lain yang lebih kuat seperti: 

kepemimpinan, disiplin kerja, motivasi, kemampuan individual, dan lain-

lain. Hal ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Yoanisa 

Mardiani dalam Jurnal Administrasi Bisnis, dengan hasil signifikansi 

stres kerja sebesar 0,360 > 0,05, hal ini berarti H0 diterima. Artinya stres 

kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan.98 

Penelitian lain oleh Rico Nugroho, dalam Jurnal Administrasi 

Bisnis, dengan hasil signfikansi stres kerja sebesar 0,173 > 0,05, hal ini 

berarti H0 diterima. Artinya stres kerja tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja karyawan.99 

                                                           
98 Yoanisa Mardiani,”Pengaruh Stres Kerja Dan Lingkungan Kerja Fisik Terhadap 

Kinerja Karyawan Outsourcing Pada Pt. Bank Jateng Cabang Koordinator Dan Cabang Pembantu 

Wilayah Kota Semarang,”Jurnal Administrasi Bisnis, 2 (2013), 102. 
99 Rico Nugroho,”Pengaruh Iklim Organisasi BPS dan Stres Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan (Studi kasus pada karyawan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kediri)”, Jurnal 

Administrasi Bisnis, 45 (2017), 19. 



 
 

 
 

2. Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan BPRS Al-

Mabrur Ponorogo 

Untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa lingkungan kerja 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan di BPRS Al-

Mabrur Ponorogo dilakukan dengan uji t sebagaimana terlihat apada tabel 

4.16. 

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh hasil Thitung 5,598 < 

Ttabel 2,03951, sehingga H0 ditolak. Berdasarkan hasil uji regresi linier 

berganda menunjukkan besaran koefisien regresi variabel lingkungan kerja 

bertanda positif, artinya variabel lingkungan kerja berbanding lurus atau 

searah dengan kinerja karyawan dan hasil uji t diperoleh nilai signifikansi 

0,000 > 0,05 maka H0 ditolak, artinya lingkungan kerja berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di BPRS Al-

Mabrur Ponorogo. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi baik 

lingkungan kerja di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Mabrur 

Ponorogo, maka semakin baik pula kinerja yang dihasilkan oleh 

karyawannya.  

Hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Mariati 

Rahman, “lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kinerja seorang pegawai. Seorang pegawai yang bekerja di 

lingkungan kerja yang mendukung dia untuk bekerja secara optimal akan 

menhasilkan kinerja yang baik, sebaliknya jika seorang pegawai bekerja 



 
 

 
 

dalam lingkungan kerja yang tidak memadai da tidak mendukung untuk 

bekerja secara optimal akan membuat kinerja pegawai rendah.”100 

Hasil tersebut memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Riski 

Ade Satriyani, diperoleh hasil nilai thitung = 2,113 dan sig 0,038 < 0,05 hal 

ini berarti H0 ditolak. Artinya, lingkungan kerja berpengaruh secara positif 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan.101 

 Penelitian lain oleh Widyanto Eko Susanto dalam Jurnal Ilmu 

Ekonomi dan Manajemen, pada penelitian tersebut diperoleh hasil nilai 

thitung 1,980 > 1,96 ttabel, sehingga H0 ditolak. Artinya, lingkungan kerja 

secara postif dan signifikan berpengaruh terhadap kinerja karyawan.102 

3. Pengaruh Stres Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan di BPRS Al-Mabrur Ponorogo 

Berdasarkan hasil uji simultan (uji f) diperoleh hasil Fhitung 15,677 

< Ftabel 3,29, sehingga H0 diterima. Berdasarkan tabel 4.18 nilai R Square 

yang didapat sebesar  atau 50,3% menjelaskan besarnya pengaruh 

variabel X (stres kerja dan lingkungan kerja) terhadap variabel Y (kinerja 

karyawan). Nilai R Square di atas dapat diartikan bahwa besarnya 

pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 50,3% 

sedangkan sisanya 49,7% dipengaruhi oleh faktor lain selain X1 dan X2 

yang tidak masuk dalam model pembahasan. Dengan kata lain stres kerja 

                                                           
100 Mariati Rahman, Ilmu Administrasi, (Makasar: CV. Sah Media, 2017), 47. 
101Riski Ade Satriyani,”Pengaruh Motivasi Kerja Islam, Disiplin Kerja dan Ligkungan 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)  Saka Dana Mulia 

Kudus” (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015), 93-95. 
102 Widyanto Eko Susetyo,”Pengaruh Budaya Organisasi dan Lingkungan Kerja Terhadap 

Kepuasan Kerja dan Kinerja Karyawan Pada PT.Bank Muamalat Indonesia Divisi Konsumer Area 

Cabang Surabaya”, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen, 1 (April 2014), 83-94. 



 
 

 
 

dan lingkungan kerja secara bersama-sama mempengaruhi kinerja 

karyawan di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Mabrur 

Ponorogo.  

Hal ini memperkuat teori yang diungkapkan oleh Siagian dalam 

jurnal EMBA, “Kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

yaitu: gaji, lingkungan kerja, budaya organisasi, kepemimpinan, motivasi 

kerja, disiplin kerja, kepuasan kerja, stres kerja, komunikasi dan faktor-

faktor lainnya.”103 

Hal tersebut memperkuat penelitian Khoirunnisa Isnaini, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, “Dari hasil perhitungan uji F 

diperoleh diperoleh nilai Fhitung = 83,892 > Ftabel = 3,090, maka H0 

ditolak sehingga secara bersama-sama ada pengaruh yang signifikan 

Lingkungan Kerja (X1) dan Stres Kerja (X2) terhadap Kinerja 

Karyawan.”104 

Penelitian lain dilakukan oleh Ervina, diperoleh hasil F hitung = 

22.086 > F tabel = 3.1 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, hal ini 

berarti H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

lingkungan kerja dan stres kerja secara bersama-sama berpengaruhi 

signifikan terhadap kinerja karyawan.105 

  

                                                           
103 Indah Liana Sari, “Pengaruh Stres Kerja dn Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan pada PT.Wenangcemerlang Press”, Jurnal EMBA, 5 (2017), 4446, ISSN 2303-1174. 
104  Khoirunnisa Isnaini,”Pengaruh Lingkungan Kerja dan Stres Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan” (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), 93-95. 
105 Ervina,”Pengaruh Lingkungan Kerja dan Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. 

Ho Wah Genting,” Skripsi (Batam: Akademi Akuntansi Permata Harapan, 2017), 66. 



 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh stres kerja dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di Bank Perkreditan rakyat 

Syariah (BPRS) Al-Mabrur Ponorogo. Responden dalam penelitian ini 

berjumlah 34 karyawan. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diuji 

menggunakan bantuan software SPSS 19 maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Stres kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan di Bank 

Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Mabrur Ponorogo. Hal tersebut 

dapat dilihat dari hasil pengujian X1 terhadap Y thitung sebesar 1,215 < 

2,03951 ttabel  dan menghasilkan nilai Signifikansi uji t sebesar 0,234 lebih 

besar dari 0,05 sehingga H0 diterima. Artinya tidak ada pengaruh X1 

terhadap Y. 

2. Lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kierja 

karyawan di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Mabrur 

Ponorogo. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengujian X2 terhadap Y 

yang nilai thitung  sebesar 5,598 > 2,03951 ttabel, hal ini berarti ada pengaruh. 

Dan diperoleh nilai  signifikansi uji t sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 

sehingga H0 ditolak. Artinya ada pengaruh X2 terhadap Y secara 

signifikan. 



 
 

 
 

3. Stres kerja dan lingkungan kerja secara bersama-sama berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan di Bank Perkreditan Rakyat 

Syariah (BPRS) Al-Mabrur Ponorogo. Dapat dilihat dari hasil yang 

diperoleh diperoleh nilai Fhitung sebesar 15,677 > 3,29 Ftabel , hal ini berarti 

ada pengaruh. Dan diperoleh nilai signifikansi=0,000<0,05 sehingga H0 

ditolak artinya variabel X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap variabel Y.  

B. Saran 

1. Untuk penelitian selanjutnya agar diharapkan lebih teliti untuk 

penyusunan pernyataan kuesioner, dan melihat lebih detail masalah yang 

sedang terjadi pada objek penelitian. 

2. Untuk BPRS Al-Mabrur agar lingkungan kerja lebih ditingkatkan lagi 

demi tercapainya tujuan perbankan. 

3. Untuk BPRS Al-Mabrur supaya lebih ditingkatkan lagi penangan stres 

kerja dan lingkungan kerja demi tercapainya tujuan perbankan. 
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