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ABSTRAK 

PENGARUH STRES KERJA, MOTIVASI DAN KOMPENSASI 
TERHADAP KINERJA KARY A WAN CV. AUTO NUSA ABADI KUPANG 

Fandi Akhmad 

fandiakhmad45@gmail.com 

Program Pasca Sarjana 

Universitas Terbuka 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh baik 
parsial maupun simultan stres kerja, motivasi dan kompensasi terhadap kinerja 
dan indikator apa saja dari stres kerja, motivasi dan kompensasi yang perlu 
mendapat perhatian untuk meningkatkan kinerja karyawan CV. Auto Nusa Abadi 
Kupang. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menggunakan media 
kuesioner. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 68 responden yang 
merupakan karyawan CV. Auto Nusa Abadi Kupang. Analisis data menggunakan 
metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan stres kerja, 
motivasi dan kompensasi secara signifikan mempengaruhi kinerja karyawan CV. 
Auto Nusa Abadi Kupang. Stres kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja 
sedangkan motivasi dan kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja 
karyawan CV. Auto Nusa Abadi Kupang. Indikator stres kerja yang perlu 
mendapat perhatian CV. Auto Nusa Abadi Kupang antara lain instruksi pimpinan 
membuat tidak nyaman bekerja, tidak betah, pekerjaan semakin berat, beban kerja 
mcmaksa hams kerja lembur dan hubungan dengan atasan atau rekan kerja yang 
kurang harmonis. Indikator motivasi yang perlu mendapat perhatian CV. Auto 
Nusa Abadi Kupang yang perlu ditingkatkan adalah persepsi bahwa bekerja disini 
membuat dihargai dalam pergaulan di masyarakat, persepsi mendapat 
penghargaan dari atasan dan rekan kerja atas prestasi kerja, persepsi memiliki 
peluang dan kesempatan mengembangkan ketrampilan dan kemampuan di 
perusahaan ini dan persepsi mempunyai keahlian dan ketrampilan kerja yang bisa 
membimbing dan mengarahkan karyawan lain untuk bekerja dengan baik. 
Indikator kompensasi yang perlu mendapat perhatian CV. Auto Nusa Abadi 
Kupang adalah apakah gaji dan bonus sudah sesuai dengan beban kerja dan sudah 
adil, apakah gaji yang diberikan perusahaan sudah menjamin kelangsungan hidup 
karyawan dan keluarganya dan apabila dibandingkan dengan perusahaan lain yang 
sejenis gaji dan bonus yang diterima karyawan sudah terasa adil dan wajar. 

Kata Kunci : stres kerja, motivasi, kompensasi, kinerja 
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ABSTRACT 

INFLUENCE OF JOB STRESS, MOTIVATION AND COMPENSATION 
ON EMPLOYEES PERFORMANCE 

AT CV. AUTO NUSA ABADI KUPANG 

F andi Akhmad 

fandiakhmad45@gmail.com 

Graduate Studies Program 

Indonesia Open University 

This research aims to determine whether there is either partially or 
simultaneously effect of job stress, motivation and compensation to the 
performance and any indicator of job stress, motivation and compensation that 
needs attention to improve employee performance of CV. Auto Nusa Abadi 
Kupang. This research used a survey method using questionnaires. The number of 
samples in this research were 68 respondents who are working in CV. Auto Nusa 
Abadi Kupang. Data analysis is using multiple linear regression analysis. The 
results from study showed that job stress, motivation and compensation 
significantly affects employees performance in CV. Auto Nusa Abadi Kupang. 
Job stress has negative impact meanwhile motivation and compensation has 
positive impact on employees performance at CV. Auto Nusa Abadi Kupang. Job 
stress indicators that need attention CV. Auto Nusa Abadi Kupang are instruction 
from the leader that sometimes makes the employees feel uncomfortable while 
working, can't endure with this job, the job that getting heavy, workload that 
forced them to work overtime and poor relationships with co-workers. supervisor, 
or staff. Motivation indicators that need attention CV. Auto Nusa Abadi Kupang 
are perception that working here make them getting appreciation in their 
community, perception about get accolades from supervisor or co-worker for their 
achievement, perception about having an opportunity to developed their skills and 
ability in this company and perception about having good skills and ability that 
can guide and directing the other employees to work well. Compensation 
indicators that need attention CV. Auto Nusa Abadi Kupang are whether the 
salary and bonus had appropriate and fair, whether the salary that had given by the 
company already assure the survival of the employees and their family and when 
its compared with the other similar company, the salary and bonus that received 
by the employees was felt fair and reasonable. 

Keywords: job stress, motivation, compensation, employees performance 
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BABIV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Perusahaan 

1. Sejarah Singkat Perusahaan 

CV. Auto Nusa Abadi berdiri pada tahun 1997. Perusahaan ini bergerak di 

bi dang dealer kendaraan roda empat merk Toyota di Kota Kupang. CV. Auto 

Nusa Abadi yang merupakan dealer mobil pertama yang beroperasi di Kota 

Kupang diresmikan oleh Gubernur Herman Musakabe pada tahun 1997 berlokasi 

di Jalan Timor Raya No. 78 Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, 

Kota Kupang. Sebelum adanya CV. Auto Nusa Abadi, masyarakat Kota Kupang 

harus membcli sendiri mobil dari Pulau Jawa dan memerlukan waktu yang lebih 

lama serta biaya yang lebih besar terkait dengan waktu dan biaya pengiriman 

melalui kapal laut. Pada saat-saat pertama bcroperasi mobil yang dijual 

kcbanyakan adalah jenis minibus dan truk. Saat ini jenis mobil yang dijual sudah 

beragam dari citycar. SUV, minibus, truk sampai ../WD sudah dapat dibeli di CV. 

Auto Nusa Abadi Kupang. 

CV. Auto Nusa Abadi melayani jasa penjualan, perawatan, perbaikan dan 

penyediaan suku cadang merk Toyota di Kota Kupang. Seiring berjalannya waktu, 

CV. Auto Nusa Abadi telah berkembang dan saat ini mempunyai 68 karyawan 

dan terbagi dalam tiga bagian yaitu: bagian penjualan, bagian servis dan bagian 

administrasi keuangan serta dikepalai oleh seorang direktur. Pada saat ini CV 

Auto Nusa Abadi merupakan perusahaan dealer dengan pangsa pasar terbesar di 

Kota Kupang walaupun pada awalnya wilayah pemasaran PT CV Auto Nusa 
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Abadi hanya mencakup Pulau Timar. Namun saat ini wilayah pemasaran PT CV 

Auto Nusa Abadi telah mencakup seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara 

Timur bahkan sampai mengekspor mobil ke Negara Timar Leste. Selain itu proses 

pembelian unit mobil bisa dilakukan secara tunai dan kredit dengan proses yang 

cepat dan dilayani dengan baik. Harga puma jual mobil merk Toyota juga masih 

bagus dan tertinggi bila dibandingkan dengan merk lain yang ada di Kata Kupang. 

CV. Auto Nusa Abadi memiliki visi menjadi dealer mobil terbaik dan 

terhandal di Kata Kupang. Untuk mewujudkan visi tersebut perusahaan membuat 

misi, yaitu: secara berkesinambungan menyediakan produk dan jasa yang 

berkualitas tinggi serta memenuhi kebutuhan pelanggan melalui program 

pemasaran yang terbaik, mengembangkan karyawan yang berkompeten dengan 

menciptakan lingkungan kerja yang baik untuk mendukung tercapainya kepuasan 

pelanggan. memperkuat kolaborasi dengan produsen, dealer utama dan dealer

dealcr mclalui kornunikasi dan kerjasarna yang lebih baik serta rnengernbangkan 

operasi pcrusahaan yang schat dalarn scgala aspek seperti pernenuhan peraturan. 

lingkungan dan lain-lain. 

2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas 

Untuk memperlancar kegiatan pcrusahaan dalarn proses pencapaian tujuan 

yang telah clitetapkan, maka perlu adanya pembagian tugas yang jelas. Hal ini 

dilakukan untuk rncnghindari terjadinya saling tumpang tindih dalarn 

melaksanakan tugas karyawan. Oleh karena itu, perlu diusahakan terciptanya 

suatu tim kerja yang kompak, saling membantu dan saling menunjang satu sama 
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lainnya dalarn pelaksanaan pekerjaan sebagai upaya mempercepat tercapainya 

tujuan perusahaan. 

Tabel 4.1 Data Unit Kerja dan Jumlah Karyawan CV. Auto Nusa Abadi 

Ku pang 

1. Direktur 
2. Pen 'ualan 

Salesman 
Sales art 

l~dministrasi Sales 

~-jJ::ounter 
3. Servis 

4. 

, Service Advisor 
1-
il:' ~ reman 
1 Mckanik 
1-

Administrasi 

1 Umum 
Total 

Sumbn: CV Auto Nusa Abadi Kupang 

1 
17 
14 

3 
0 

26 
7 
4 
15 

13 

3 
0 
10 
57 

4 
0 

0 
3 
1 
1 
0 
0 

6 

4 

1 
11 

1 
21 
14 
2 
3 
3 

27 
8 
3 
15 

19 

4 
4 
1 1 
68 

CV. Auto Nusa Abadi Kupang menggunakan struktur orgamsas1 yang 

berbentuk simple atau sederhana dengan berdasarkan lini produksi. Direktur 

dalam menjalankan tugas atau dalam mengelola perusahaan dibantu oleh pejabat 

lini dan star. Pejabat lini ini terdiri dari Manajer Bagian Penjualan, Manajer 

Bagian Servis dan Manajer Bagian Administrasi Keuangan. Di samping itu, tiap-

tiap bagian dipecah lagi menjadi seksi yang lebih kecil seperti : 

a. Bagian Pcnjualan terdiri dari tiga seksi, yaitu : 

I) Seksi Sales Mobil Toyota 

2) Seksi Suku Cadang Mobil Toyota 
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3) Seksi Administrasi Sales Mobil Toyota 

b. Bagian Servis terdiri dari tiga seksi, yaitu: 

1) Seksi Service Advisor 

2) Seksi Technical Leader 

3) Seksi Fore man 

c. Bagian Administrasi Keuangan terdiri dari tiga seksi, yaitu: 

1) Seksi Keuangan 

2) Seksi Pembukuan 

3) Seksi Umum 

Berikut struktur organisasi perusahaan CV. Auto Nusa Abadi Kupang: 

-.-----Lf~ f 
~~l~ii~1ili.1-i_ii~--i 
~•~ii1'. ~-Jit&~~:~ I 

W::•7><"~"":¥ l llili"rtt~.l 

iil~ijli~l 
lll'1Jrrral 
ifiifml 

Gambar 4.1. Struktur Organisasi CV. Auto Nusa Abadi Kupang 
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3. Uraian Jabatan dan Uraian Tugas 

Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi CV. Auto Nusa Abadi Kupang 

dapat dilihat pada skema berikut ini: 

a. Direktur 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk: 

1) Mengelola dan memantau pelaksanaan operasi cabang yang meliputi 

penjualan unit, spare part, servis, administrasi, dan keuangan, serta 

mengelola pelanggan. 

2) Mencapai target yang telah ditetapkan. 

3) Melakukan pengembangan relasi bisnis yang sudah ada, dan 

mengembangkan bisnis baru. 

b. Manajer Bagian Penjualan 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk: 

1) Bertanggung jawab untuk delive1y kendaraan yang telah dijual kepada 

pelanggan. 

2) Memantau hasil kerja salesman, dan menyiapkan suatu petunjuk (guidance) 

sebagai solusi terhadap masalah yang sering dihadapi. 

3) Melakukan supervisi dan koordinasi antara salesman dan counter untuk 

mencapai target penjualan. 

c. Salesman 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk: 

1) Mencapai target penjualan yang telah ditetapkan. 

2) Memelihara dan melayani pelanggan, dan mengembangkan bisnis baru pada 

kescmpatan mendatang. 
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3) Memelihara aktivitas kunjungan harian termasuk peng1s1an angket 

penjualan. 

4) Menyediakan pelayanan puma jual seperti penyelesaian dokumen-dokumen 

(STNK, BPKB, dll). 

5) Melakukan prospecting, baik melalui kunjungan langsung ke calon 

pelanggan atau melalui telepon. 

6) Menunjukkan sifat ramah, sopan santun, dan menarik dalam penawaran dan 

negosiasi, penutupan penjualan, penyerahan kendaraan, serta pelayanan 

purnajual. 

7) Membcrikan informasi yang cukup mengenai keadaan di luar perusahaan 

termasuk pasar, harga, dan pesaing. 

8) Mencatat dan melaporkan semua keiuhan pelanggan atas kendaraan yang 

telah dibeli. 

d. Sales Counter -·----

Mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk: 

1) Mencapai target penjualan yang telah ditetapkan. 

2) Memelihara dan melayani pelanggan, dan mengembangkan bisnis barn pada 

kesempatan mendatang. 

3) Memelihara aktivitas kunjungan harian termasuk peng1sian angket 

penjualan. 

4) Menyediakan pelayanan puma jual seperti penyelesaian dokumen-dokumen 

(STNK, BPKB, dll) 
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e. Sales Part 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk: 

1) Mencapai target penjualan spare parts yang telah ditetapkan. 

2) Memelihara dan melayani pelanggan, dan mengembangkan bisnis baru pada 

kesempatan mendatang. 

3) Memelihara aktivitas kunjungan harian termasuk pengisian angket 

penjualan. 

f. Manajcr Bagian Servis 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk: 

1) Menciptakan promosi bisnis servis dan pengembangan organisasi servis. 

2) Membuat rencana kerja dan target tahunan. 

3) Memonitor dan mengevaluasi aktivitas dan pencapaian target serta efisiensi 

stock. 

4) Laporan performa bengkel customer relation (mengunjungi customer }lee! 

user. dll). 

5) Kolaborasi dengan bagian lain (sales, parts, dan administrasi). 

6) Menangani keluhan (komplain) dan meningkatkan CS. 

7) Mengevaluasi pekerjaan, memberikan masukan dan training untuk staf 

bengkcl. 

8) Mengelola personel bengkel. 

9) Memelihara lingkungan, memberikan masukan untuk problem teknis dan 

menginformasikan TI ke seluruh service personel. 
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g Service Advisor 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk: 

1) Memelihara hubungan dengan pelanggan. 

2) Perjanjian, penerimaan, menuliskan repair order, memonitor progres 

pekerjaan,final check, penjelasan saat penerimaan,follow up. 

3) Proses dokumen. 

4) Menjawab pertanyaan pelanggan, menangam komplain, dan sebagai 

konsultan masalah teknis. 

5) Menyimpan file informasi pelanggan. 

6) Melaksanakan aktivitas meningkatkan pelanggan untuk servis selanjutnya. 

h. Partman 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk: 

1) Penerirnaan barang, penyimpanan barang dan pengeluaran barang. 

2) Menerima dokumen barang. 

3) Mcncrima barang secara fisik. 

4) Merneriksa barang yang diterima. 

5) Percncanaan lokasi barang. 

6) Sistcm penomoran lokasi. 

7) Pengawasan penyimpanan barang (Location Control). 

8) Mengambil barang dari lokasi dan barang yang diam bi!. 

9) Menyerahkan/mengirim barang kepada pembeli. 

1. Controller 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk: 

1) Mengatur pembagian kerja kepada teknisi/mekanik. 
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2) Mencatat/menginput jam mulai dan jam selesai teknisi. 

3) Mengalihkan pekerjaan teknisi ke pekerjaan lain apabila terjadijob stopage. 

4) Menyimpan file pembagian kerja teknisi/mekanik. 

J. Foreman 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk: 

1) Mengembangkan dan menganalisis Perintah Kerja Bengkel (PKB) dari 

Service Advisor untuk mendistribusikan pekerjaan kepada mekanik. 

2) Mengawasi kerja mekanik sesuai PKB danjlate rate yang ditetapkan. 

3) Membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi mekanik, dengan 

menjelaskan cara trouble shooting . 

4) Membuat laporan berkala mengenai job return, masalah yang dihadapi 

untuk diserahkan pada atasan. 

5) Memeriksa hasil kerja mekanik sesuai dengan PKB. 

6) Menjelaskan pada pelanggan tentang kondisi kcndaraan yang scdang 

diperbaiki. 

7) Melakukan test drive terhadap kendaran yang telah selesai diperbaiki. 

k. Mekanik 

Mempunyai tu gas dan tanggung jawab untuk: 

1) Mengerj akan perbaikan/perawatan kendaraan scsuai perintah yang ada pada 

PKB, sesuai dengan standar pengerjaan dan standar yang berlaku. 

2) Mencatat pekerjaan yang dilakukan di kolom PKB dan mencatat waktu 

kerja (waktu mulai dan waktu penyelesaian pekerjaan) pada kertas kerja 

atau check sheet yang berlaku untuk menentukanflate rate. 
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3) Menginformasikan kerusakan yang ditemukan di luar PKB pada Foreman 

untuk ditindaklanjuti. 

4) Memeriksa ulang hasil kerjanya dan menyerahkan PKB yang telah diisi 

foreman untuk diperiksa. 

5) Memelihara (menjaga kebersihan dan kelengkapan) peralatan kerja, 

menjaga kerapian dan kebersihan tempat kerjanya. 

l. Kepala Bagian Administrasi Keuangan 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk: 

1) Mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan administrasi. 

2) Mengatur administrasi stok barang dan gudang (PDC). 

3) Mengatur masalah keuangan dan pembayaran gaji para karyawan. 

4) Mercncanakan dana promosi. 

5) Mengadakan peralatan kantor. 

6) Mcngadakan pemeliharaan gedung dan aktiva lainnya. 

7) Menibi prestasi kerja karyawan. 

m. Kasie Keuangan 

Mempunyai tu gas dan tanggung jawab untuk: 

1) Mengelola dan memelihara aset perusahaan berupa harta fisik dan 

keuangan. 

2) Mengatur penyelenggaraan administrasi keuangan dan perpajakan sesua1 

dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung peningkatan produktivitas 

dan pencapaian performa perusahaan. 

3) Bertanggung jawab dalam menyukseskan penerapan sistem manaJemen 

lingkungan dan K3 seperti mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap 
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kegiatan harian yang berhubungan dengan keuangan serta menjalin dan 

membina hubungan dengan instansi dari luar. 

n. Administrasi Penagihan dan Pajak 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk: 

1) Menerima PKB yang telah selesai di proses oleh bengkel. 

2) Melakukan pekerjaan billing dan invoice dari PKB yang telah dinyatakan 

selesai oleh service advisor. 

3) Membuat registrasi kwitansi manual. 

4) Mendistribusikan kwitansi yang selesai (asli/sistem) kepada pelanggan 

sebagai pengganti kwitansi manual . 

5) Melakukan monitoring terhadap PKB yang belum selesai. 

6) Membuat dan mengembangkan filing system dan registrasi cop1 kwitansi, 

dan lain-lain. 

7) Membuat laporan mingguan dan bulanan, faktur pajak, memo pembebanan 

dan lain-lain. 

o. Kasir 

Mcmpunyai tugas dan tanggung jawab untuk: 

1) Mernbuat dan mengesahkan bukti kas masuk dan kas keluar. 

2) Melaksanakan setoran ke bank (tunai maupun giro/eek) berikut pembuatan 

dokumen-dokumen yang diperlukan. 

3) Mernbuat giro/eek untuk pembayaran/pengeluaran melalui bank. 

4) Membuat la po ran harian kas dan laporan saldo kas bulanan. 

5) Mengatur jumlah uang yang ditransfer . 

6) Koordinasi, distribusi dan melakukan kontrol syarat tagihan. 
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p. Kasie Pembukuan 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk: 

1) Mengatur, mengawasi dan mengarahkan staf agar dapat melaksanakan tugas 

pembukuan secara efektif dan efisien. 

2) Mengawasi staf pembukuan agar pekerjaannya sesua1 dengan kondisi 

sebcnarnya. 

3) Memeriksa jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, 

jurnal pembelian dan jurnal um um. 

q. Pembukuan Umum 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk: 

1) Bertanggung jawab membuat jurnal penerimaan kas dengan mencatat semua 

penerimaan kas baik dari penjualan secara tunai maupun penerimaan 

piutang dari pelanggan. 

2) Bertanggung jawab membuat jurnal pengeluaran kas dengan mencatat 

semua pcngeluaran kas termasuk pembayaran biaya lainnya scperti: gaji. 

fotocopi, dll 

3) Bertanggung jawab membuat jurnal pembelian dengan mencatat pembelian 

barang dagang secara kredit. 

4) Bertanggung jawab membuat jurnal penjualan dengan mencatat penjualan 

barang dagang secara kredit. 

5) Bertanggung jawab membuat jurnal um um dengan mencatat transaksi selain 

dari yang di atas, seperti penyusutan setiap periode, penyesuaian akhir 

tahun, dll 
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r. Kasie Umum/Personalia 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk: 

1) Memperhatikan kesejahteraan karyawan. 

2) Membuat biaya transportasi, makan dan pajak karyawan. 

3) Membuat laporan lembur karyawan. 

4) Mengawasi, mengevaluasi dan membuat laporan tentang absensi karyawan. 

5) Mensosialisasikan aturan pemerintah tentang ketenagakerjaan. 

6) Menentukan kebijakan tentang fasilitas yang akan diberikan kepada 

karyawan. 

7) Menetapkan peraturan kepada karyawan beserta sanksi bila terjadi 

pelanggaran. 

8) Mengatur, mengawasi dan membuat laporan seksi di bawahnya seperti 

karyawan personalia, satpam dan cleaning servis serta gudang. 

s. Administrasi Umum dan Hukum 

Mcrnpunyai tugas dan tanggung jawab untuk: 

l) Melakukan administrasi kepersonaliaan. 

2) Melakukan administrasi general affair dan memonitor baik pelaksanaan 

aktivitas internal maupun eksternal 

3) Melakukan dan memonitor kegiatan kepegawaian. 

4) Memproses, memeriksa dan mengarsipkan dokumen yang berkaitan dengan 

legalitas hukum dan peraturan perundang-undangan. 

t. Satuan Kcamanan dan Cleaning Servis 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk: 

l) Memeriksa setiap mobil yang keluar masuk area dealer 
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2) Melakukan pengamanan secara menyeluruh di lokasi kerja. 

3) Melakukan pemeriksaan kepada tamu/pemilik mobil yang masuk ke area 

kerja. 

4) Mengatur lalu lintas mobil yang keluar masuk area dealer. 

5) Mengontrol dan mengatur kondisi pintu gerbang ketika jam masuk dan jam 

pulang kantor. 

6) Menjaga dan memelihara aset perusahaan 

7) Menertibkan parkir mobil di area parkir. 

8) Bertanggung jawab atas kebersihan area kerja dengan membuang sampah, 

menyapu dan mengepel lantai. 

u. Gudang 

Mempunyai tugas dan tanggung jaw ab untuk: 

1) Menerima dan memeriksa mobil sesuai dengan kondisi fisik dan standar 

pabrik. 

2) Kontrol mobil yang masuk dan keluar. 

3) Kontrol kelengkapan mo bil. 

4) Menyimpan stok mob ii sesuai lokasi yang tel ah ditetapkan 

5) Memelihara dan menjaga mobil stok serta memelihara kebersihan area stok. 

6) Mengatur key out gudang supaya lebih efektif dan efisien. 

7) Mengelola stok mobil sesuai dengan standar dan target inventori yang telah 

ditetapkan. 

8) Melakukan sampling opname secara rutin. 

9) Membuat laporan bila ada stok mobil yang bermasalah pada fisiknya. 

10) Membuat surat jalan untuk mobil yang akan keluar. 
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4. Aspek Kegiatan CV. Auto Nusa Abadi Kupang 

CV. Auto Nusa Abadi Kupang memiliki tiga aspek kegiatan utama, yaitu: 

a. Bengkel 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah menerima kendaraan pelanggan 

yang masuk ke CV. Auto Nusa Abadi Kupang, baik yang tujuannya untuk 

diperbaiki maupun hanya untuk pemeliharaan saja. Proses selanjutnya adalah 

mengestimasi pekerjaan yang akan dilakukan beserta biaya 

perbaikan/pemeliharaannya. Setelah pelanggan menyetujui estimasi pekerjaan 

maupun harga yang telah dibuat maka mekanik langsung memperbaiki kendaraan 

a tau melakukan pemeliharaan kendaraan secara efekti f dan efisien. Terakhir final 

checker melakukan pemeriksaan ulang kendaraan sebelum diserahkan kembali 

kepada pelanggan. Kegiatan servis dan pemeliharaan kendaraan tidak hanya 

dilakukan di bengkel CV. Auto Nusa Abadi Kupang, akan tetapi CV. Auto Nusa 

Abadi Kupang mclayani servis dan pemeliharaan kendaraan di ternpat pelanggan 

baik di rumah maupun di pcrusahaan/ternpat usaha pelanggan. 

b. Showroom dan Penjualan Mobil 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan bagian showroom dan penjualan mobil 

adalah rnenyediakan ruang pamer (showroom) untuk mobil-mobil merk Toyota, 

memberikan informasi kepada pelanggan yang datang ke showroom baik 

informasi mengenai produk maupun harga produk, melakukan penjualan mobil 

baik penjualan melalui salesman maupun sales counter, rnengevaluasi hasil 

penjualan mobil, mencari pelanggan baru, serta melakukan promosi penjualan 

seperti pelanggan yang membeli kendaraan di CV. Auto Nusa Abadi Kupang akan 
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mendapatkan satu kali servis gratis. Servis gratis dilakukan ketika mobil berada 

pada jarak tempuh 5.000 km. Kegiatan lainnya yaitu pemsahaan mengingatkan 

para pelanggannya melalui surat, SMS, telepon, fax, bahkan email, ketika 

kendaraannya hams menjalani proses pengecekan. Mobil merk Toyota yang dijual 

diantaranya adalah Fortuner, Rush, Innova, Avanza, Hilux, Dyna, Yaris, Agya, 

Etios Velco dan lain-lain. 

c. Penjualan Suku Cadang 

Bagian Penjualan Suku Cadang memiliki tanggung jawab menjual suku 

cadanglspare part merk Toyota, dimana sebelumnya perusahaan hams melakukan 

pemesanan suku cadang agar pemsahaan memiliki persediaan suku cadang untuk 

dijual kepada pelanggan maupun untuk memenuhi kebutuhan bengkel, serta 

mengawasi persediaan suku cadang tersebut agar tidak terjadi kekurangan maupun 

kelebihan pcrsediaan suku cadang. Jenis-jenis suku cadang (spare part) yang 

dijual diantaranya yaitu bushing, bolt, oil seal. fi1el filter, absorber, repkit, dan 

lain-lain. 

B. Uji Validitas clan Reliabilitas 

Uji ini dilakukan terhadap 30 responden karyawan CV. Auto Nusa Abadi 

Kupang. Menumt Kaplan dan Saccuzo dalam (Muthiah, 2012:60) item pertanyaan 

dikatakan valid apabila nilai koefisien validitasnya (corrected item total 

correlation) =::: 0,3 jika di luar itu maka item pertanyaan tidak valid dan harus 

direduksi dari penelitian. Suatu item pertanyaan dikatakan reliabel bila koefisien 

alpha cronbach > 0,7 (Kaplan dan Saccuzo dalam Muthiah, 2012 :61). 
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Uji Validitas dan Reliabilitas dilakukan menggunakan software SPSS 16.0 

dan hasil pengujiaanya sebagai berikut: 

1. V ariabel Stres Kerja 

Tabel 4.2 Analisis Validitas dan Reliabilitas Stres Kerja 

' 
.!·>!:~'! 

Stres Kerja (X11) 0,732 Valid 0,921 Reliabel 

Stres Kerja (X12) 0,894 Valid 0,904 Reliabel 
Stres Kerja (X13) 0,674 Valid 0,927 Reliabel 
Stres Kerja (X14) 0,829 Valid 0,913 Reliabel 
Stres Kerja (Xi s) 0,923 Valid 0,901 Reliabel 
Stres Kerja (X16) 0,749 Valid 0,919 Reliabel 
Stres Kerja (X 17) 0,654 Valid 0,929 Reliabel 

Sumber : Data diolah penulis Bulan November 20 15 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa tujuh item pertanyaan yang terdapat pada 

variabel stres kerj a memiliki nilai koefisien validitas (corrected item total 

correlation) 2: 0,3 sehingga seluruh item pertanyaan valid . Untuk nilai koefisien 

alpha cronbach sebesar 0,802 ( 2: 0,7) sehingga item pertanyaan dalam variabel 

stres ke1ja memiliki reliabilitas internal atau kehandalan yang dapat 

dipertanggungjawabkan sebagai alat ukur dalam penelitian ini. 
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2. Variabel Motivasi 

Tabel 4.3 Analisis Validitas dan Reliabilitas Motivasi 

Motivasi CX21) 0,507 Valid 0,814 Reliabel 
Motivasi (X22) 0,668 Valid 0,790 Reliabel 
Motivasi (X23) 0,678 Valid 0,788 Reliabel 
Motivasi (X24) 0,626 Valid 0,798 Reliabel 
Motivasi (X2s) 0,515 Valid 0,813 Reliabel 
Motivasi (X26) 0,369 Valid 0,829 Reliabel 
Motivasi (X21) 0,566 Valid 0,805 Reliabel 
Motivasi (X2s) 0,489 Valid 0,815 Reliabel 

Sumber : Data diolah penulis Bulan November 2015 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa delapan item pertanyaan yang terdapat 

pada variabel motivasi memiliki nilai koefisien validitas (corrected item total 

correlation) 2: 0,3 sehingga seluruh item pertanyaan valid . Untuk nilai koefisien 

alpha cronbach sebesar 0,827 ( 2: 0,7) sehingga item pertanyaan dalam variabel 

motivasi memiliki reliabilitas internal atau kehandalan yang dapat 

dipertanggungjawabkan sebagai alat ukur dalam penelitian ini . 

• 
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3. Variabel Kompensasi 

Kompensasi (X31) 0,704 Valid 0,772 Reliabel 

Kompensasi (X32) 0,643 Valid 0,781 Reliabel 

Kompensasi (X33) 0,529 Valid 0,805 Reliabel 

Kompensasi (X34) 0,632 Valid 0,784 Reliabel 

Kompensasi (X3s) 0,493 Valid 0,807 Reliabel 

Kompensasi (X36) 0,649 Valid 0,781 Reliabel 

Kompensasi (X31) 0,315 Valid 0,835 Reliabel 
Sumber : Data diolah penulis Bulan November 2015 

Tabet 4.4 menunjukkan bahwa tujuh item pertanyaan yang terdapat pada 

variabel kompensasi memiliki nilai koefisien validitas (corrected item total 

correlation) :'.'.'.. 0,3 sehingga seluruh item pertanyaan valid. Untuk nilai koefisien 

alpha cronbach sebesar 0,820 ( :'.'.'.. 0,7) sehingga item pertanyaan dalam variabel 

kompensasi memiliki reliabilitas internal atau kehandalan yang dapat 

dipertanggungjawabkan sebagai alat ukur dalam penelitian ini. 
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4. Variabel Kinerja 

Kinerja (Y1) 0,544 Valid 0,820 Reliabel 

Kinerja (Y 2) 0,717 Valid 0,803 Reliabel 

Kinerja (Y3) 0,394 Valid 0,834 Reliabel 

Kinerja (Y4) 0,523 Valid 0,821 Reliabel 

Kinerja (Y 5) 0,375 Valid 0,835 Reliabel 

Kinerja (Y6) 0,585 Valid 0,816 Reliabel 

Kinerja (Y1) 0,369 Valid 0,835 Reliabel 
Kinerja (Y s) 0,739 Valid 0,797 Reliabel 

Kinerja (Y9) 0,386 Valid 0,833 Reliabel 

Kinerja (Y10) 0,650 Valid 0,809 Reliabel 
Sumber : Data diolah penulis Bulan November 2015 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa sepuluh item pertanyaan yang terdapat 

pad a vari abel kinerja memiliki nilai koefisien validitas (corrected item total 

correlation) 2'.. 0,3 sehingga seluruh item pertanyaan valid . Untuk nilai koefisien 

alpha cronbach sebesar 0,836 ( 2'._ 0,7) sehingga item pertanyaan dalam variabel 

kine1ja mcmiliki reliabilitas internal atau kehandalan yang dapat 

dipertanggungjawabkan sebagai alat ukur dalam penelitian ini. 

C. Gambaran Umum Responden 

Dalam melakukan analisis pengaruh stres kerja, motivasi dan kompensasi 

terhadap kinerja karyawan CV. Auto Nusa Abadi Kupang, dilakukan 

pengumpulan data melalui pendistribusian kuesioner terhadap seluruh karyawan 

yang berjumlah 68 karyawan. Tahap pendistribusian kuesioner adalah 
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mendisitribusikan 30 kuesioner untuk 30 karyawan sebagai tahap uji validitas dan 

reliabilitas lalu sisanya 38 kuesioner pada tahap berikutnya. 

Kuesioner tersebut berisi item-item pertanyaan tentang persepsi pengaruh 

stres kerja, motivasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan CV. Auto Nusa 

Abadi Kupang. Data pribadi responden dalam kuesioner diperinci berdasarkan 

jenis kelamin, usia, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, masa kerja dan unit 

kerj a. Hasil dari pengumpulan data persepsi karyawan melalui pengisian 

kuesioner kemudian ditabulasi dan dianalisis rnenggunakan software SPSS 16.0 

yang rnenghasilkan data sebagai berikut: 

1. Responden Menurut Jenis Kelamin 

Tabel 4.6 Data Responden Menurut Jenis Kelamin 

Laki-Iaki 
Perem uan 11 

Total 68 
Sumber : Data diolah penulis Bulan N ovember 20 IS 

Berdasarkan Tabel 4.6 karyawan CV. Auto Nusa Abadi Kupang total 

berjumlah 68 orang. Mayoritas karyawan adalah Iaki-l aki sebanyak 57 orang atau 

83 ,8% sedangkan karyawan perempuan hanya 11 orang atau 16,2%. Mayoritas 

dealer mobi l karyawannya adalah laki-laki karena berhubungan dengan 

pengetahuan terhadap spesifikasi mobil , perawatan, perbaikan dan suku 

cadangnya. Karyawan perempuan kebanyakan bekerj a di bagian teller dan 

keuangan. 
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2. Responden Menurut Usia 

Tabel 4.7 Data Responden Menurut Usia 

tif "'."''T~ . . 1' - - ~"' ,- - . , . -.. -.r~,.,,.~l 
~ ~-~~~!i!fll 1 HJ1!flma l~'-:f..@filfffili' :: ~~.: 

~ _. ·- _ J. il!-~JIJ!•.ti1J: ___ .L.~ . if.~.(:i'i ___ ... _·b 
< 20 tahun 0 0 

20-30 tahun 27 39,7 
30-40 tahun 26 38,2 
40-50 tahun 15 22,l 
> 50 tahun 0 0 

Total 68 100 
Sumber: Data diolah penulis Bulan November 2015 

Berdasarkan Tabel 4.7 karyawan CV. Auto Nusa Abadi Kupang yang 

berusia 20-30 tahun sebanyak 27 orang atau sebesar 39,7%, usia 30-40 tahun 

sebanyak 26 orang atau sebesar 38,2% dan yang berusia 40-50 tahun sebanyak 15 

orang atau sebesar 22, 1 %. Karyawan yang berusia kurang dari 20 tahun dan lebih 

dari 50 tahun tidak ada. 

3. Responden Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 

Tabel 4 .8 Data Responden Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 

51 ,5 
11 ,8 

Sl 25 36,8 
S2 0 0 
Total 68 100 

Sumber : Data diolah penulis Bulan November 2015 

Berdasarkan Tabel 4.8 karyawan CV. Auto Nusa Abadi Kupang yang 

pendidikan tertingginya SMU/sederajat sebanyak 35 orang atau sebesar 51,5%, 

DI/II/III sebanyak 8 orang atau sebesar 11,8% dan SI/sederajat sebanyak 25 orang 

atau sebesar 36,8%. Kebanyakan yang pendidikan tertingginya SMU/sederajat 
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bekerja di bagian servis karena lulusan sekolah kejuruan mesin sedangkan yang 

pendidikan tertingginya SI/sederajat kebanyakan bekerja di bagian penjualan dan 

admistrasi keuangan. 

4. Responden Menurut Masa Kerja 

Tabel 4.9 Data Responden Menurut Masa Kerja 

11ifol~ifitii\~ 1'..-:~~1Jt~~~~·~\··r1~: . ,. ~ 
· · · :.· · -- :. Jr · · 'i~1m91 ·~ ill· · 'r: :·' :~}~~ -"----.!....~ -~- . :_.... - -· L .. ~£ ·-.! - ~----1".:.i-"" L..:.~·.. ...:.:.: 

< 1 tahun 6 8,8 
1-3 tahun 18 26,5 
4-6 tahun 14 20,6 
7-9 tahun 12 17,6 
> 9 tahun 18 26,5 
Total 68 100 

Sumber : Data diolah penulis Bulan November 2015 

Berdasarkan Tabel 4.9 karyawan CV. Auto Nusa Abadi Kupang yang 

masa kerjanya kurang dari satu tahun sebanyak 6 orang atau sebesar 8,8%, masa 

kerja 1-3 tahun sebanyak 18 orang atau sebesar 26,5%, masa kerja 4-6 tahun 

sebanyak 14 orang atau sebesar 20,6%, masa kerja 7-9 tahun sebanyak 12 orang 

atau sebesar 17,6% dan masa kerja lebih dari sembilan tahun sebanyak 18 orang 

atau sebesar 26,5%. Kebanyakan yang masa kerjanya kurang dari 3 tahun bekerja 

di bagian penjualan sedangkan yang yang masa kerjanya lebih dari 3 tahun 

kebanyakan bekerja di bagian servis. 
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5. Responden Menurut Unit Kerja 

Tabel 4.10 Data Responden Menurut Unit Kerja 

1. Direktur 1 1 1,5 
2. Pen·ualan 17 4 21 30,9 
3. Servis 26 27 39,7 

Administrasi 
13 6 19 27,9 

4. Keuan an 
Total 57 11 68 100 

Sumber : Data diolah penulis Bulan November 2015 

Berdasarkan Tabel 4.10 kondisi karyawan CV. Auto Nusa Abadi Kupang 

berdasarkan unit kerja terdiri atas satu orang direktur, bagian penjualan sebanyak 

21 orang atau sebesar 30,9%, bagian servis sebanyak 27 orang atau sebesar 

39,7%, bagian administrasi keuangan sebanyak 19 orang atau sebesar 27,9%. 

Bagian penjualan dan servis mayoritas karyawannya adalah laki-laki sedangkan 

bagian administrasi keuangan masih didominasi laki-laki tetapi persentase 

karyawan perempuan sudah sebesar 32 %. 

D. Pengukuran Indeks lndikator Dalam Variabel Penelitian 

I . Kinerja (Y) 

Variabel kinerja adalah variabel dependen dalam penelitian ini yang 

diukur dengan 10 indikator dalam item pemyataan dalam kuesioner penelitian . 

Setiap item pemyataan diukur menggunakan skala likert 1 =sangat tidak setuju, 2= 

tidak setuju, 3=kurang setuju, 4=setuju dan 5=sangat setuju. Dari hasil penelitian 

dapat diketahui jawaban responden karyawan CY. Auto Nusa Abadi Ku pang 

dalam Tabel 4.11 berikut: 
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Tabel 4.11 Distribusi Jawaban Responden untuk Variabel Kinerja 

1· ·' · a~~~~taii• 
.="'~~-i. .. · ~:Skorjr''l'.\:)'f; · ~~li~ ' Jmil0 '~R!ata2 tNo·- ·; ';, .,,-;.,ie~.-ai" · --i,.;;:-- ' _,, 

~2~1~~2~ fl~;~ 1~4 i~ i $j; 
.. ':. ~' ll• ""'""!' , 

... " · · :itfr· :Ji ~~,1J:i~~":;l,, · ·--~~~~} ' ' '1 ' 1Skor · --Skpr .. ~ .. "*t· . ~ !ito \ 4 .. · ·~ -~~!.: ""': ' ~ .. 1 - ~:!P.\' ,:i<i>-_, . , -;:._ ~ 

Saya merasa 

1 
menyelesaikan pekerjaan 

1 2 17 36 12 68 258 3,79 
saya dengan baik dan tepat 
waktu 
Saya merasa mendapat 

2 
kepercayaan atasan untuk 

0 6 29 27 6 68 236 3,47 
menyelesaikan pekerjaan 
yang bersifat segera 
Saya merasa memahami 

3 
dan mengetahui dengan 

0 0 16 35 17 68 273 4,01 
baik pekerjaan yang saya 
kerjakan sehari-hari 
Saya merasa selalu 
menyegerakan kerja dan 

4 
berinisiatif dengan cara 

0 3 29 26 10 68 247 3,63 
terbaik untuk 
meningkatkan kualitas 
kerja saya 
Saya merasa seluruh 

5 permasalahan kerja yang 0 2 30 26 10 68 248 3,65 
terjadi bisa saya selesaikan 

- · 
Saya merasa bekerja 

6 dengan penuh tanggung 0 1 10 40 17 68 277 4,07 
jawab 
Saya merasa bisa bekerja 

7 
sama dengan atasan dan 

0 1 16 33 18 68 274 4,03 
karyawan lain dalam 

- menyelesaikan pekerjaan 
Saya merasa selalu 

8 
menerapkan disiplin kerja 

0 2 7 37 22 68 286 4,21 
dan bekerja sesuai prosedur 
yang berlaku 
Saya sanggup menerima 

9 sanksi bila melakukan 0 0 3 51 14 68 276 4,06 

>----
kesalahan dalam bekerja 
Saya merasa selalu 
berinovasi dan 

10 mengembangkan ide kreatif 0 3 20 38 7 68 253 3,72 
mencari solusi dalam 
pekerjaan 

Sumber : Data diolah penulis Bulan November 2015 
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Hasil perhitungan pada Tabel 4.11 bahwa rata-rata skor untuk variabel 

kinerja adalah sebesar 3,86 yang berarti berdasarkan persepsi, kinerja karyawan 

CV. Auto Nusa Abadi Kupang cukup baik. Rata-rata skor masing-masing 

indikator menunjukkan tertinggi sebesar 4,21 dan terendah sebesar 3,47. lndikator 

yang memiliki rata-rata skor paling tinggi ditunjukkan oleh persepsi penerapan 

disiplin kerja dan bekerja sesuai prosedur yang berlaku. Hal itu terjadi karena CV. 

Auto Nusa Abadi adalah dealer dan reparasi mobil merk Toyota yang mana 

dituntut untuk menerapkan disiplin dan prosedur yang berlaku agar unit mobil 

yang dijual atau yang direparasi memenuhi standar keselamatan pelanggan 

sehingga nama baik perusahaan tetap terjaga. 

Skor rata-rata terendah sebesar 3,47 terdapat pada indikator mendapat 

kepercayaan atasan untuk menyelesaikan pekerjaan yang bersifat segera. 

Sebanyak 29 responden menyatakan kurang setuju dan 6 responden menyatakan 

tidak setuju. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian dari manajemen CV. Auto 

Nusa Abadi karena sebanyak 51 ,5% karyawan merasa kurang mendapat 

kepercayaan atasan untuk menyelesaikan pekerj aan yang bersifat segera. 
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Y10 3,72 

yg 4,06 
I I ! I I 

Y8 4,21 
I I 

Y7 4,03 
! i 

Y6 
l 

4,07 

vs 3,65 
I 

Y4 3,6~ 
! I 

Y3 4,01 
I 

Y2 3,47 
i : 

Y1 3,79 
~---·--------·---------------- __ _.__ _________ .;.__ ----- ---- _______ __: 

0 1 2 3 4 5 

Sumber : Data diolah penulis Bulan November 2015 

Gambar 4.2 Rata-Rata Skor Indikator Kinerja 

2. Stres Kerja (X 1) 

Variabel stres kerja adalah variabel independen dalam penelitian ini yang 

diukur dengan 7 indikator dalam item pemyataan dalam kuesioner penelitian. Dari 

hasil penelitian dapat diketahui jawaban responden karyawan CV. Auto Nusa 

Abadi Kupang dalam Tabel 4.12 berikut: 

Tabel 4.12 Distribusi Jawaban Responden untuk Variabel Stres Kerja 

No 

1 

2 

3 

Pemyataan 

Semakin hari pertanyaan 
atau instruksi pimpinan 
semakin membuat saya 
tidak nyaman bekeria 
Semakin hari semakin 
besar keinginan untulc 
mencari pekerjaan baru yg 
lebih sesuai 
Semakin hari saya merasa 
dalamjangka panjang 
pekerjaan ini akan 
menggangu kesehatatan 

Skor Jmlh Jmlh Rata2 
1 2 3 4 5 Skor Skor 

8 26 19 14 1 68 178 2,62 

4 37 12 14 1 68 175 2,57 

6 35 21 5 68 164 2,41 
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5 

6 

7 

Semakin hari saya merasa 
semakin berat pekerjaan 

an sa a terima 
8 29 12 16 3 68 

Bila beban kerja seperti 
saat ini semakin hari waktu 
untuk menyelesaikan 3 32 9 21 3 68 
pekerjaan saya semakin 

Semakin hari hubungan 
saya dengan atasan atau 
rekan kerja semakin kurang 
harmonis 
Semakin hari saya menjadi 
gelisah karena keluarga 
saya tidak mendukung saya 
beker ·a di sini 

7 32 10 

6 39 19 

Sumber : Data diolah penulis Bulan November 2015 

19 0 68 

4 0 68 

70 

181 2,66 

193 2,84 

175 2,57 

151 2,22 

Hasil perhitungan pada Tabel 4 .12 menunjukkan bahwa rata-rata skor 

untuk variabel stres kerja adalah sebesar 2,56. Persentase karyawan yang 

menjawab pernyataan dalam indikator stres kerja dengan jawaban sangat tidak 

setuju sebesar 9%, menjawab tidak setuju sebesar 48%, menjawab kurang setuju 

sebesar 21 %, menjawab setuju sebesar 20 % dan yang menjawab sangat setuju 

sebesar 2 %. Artinya berdasarkan indikator stres kerja dalam penelitian ini sekitar 

22 % karyawan CV. Auto Nusa Abadi mengalami stres kerja. 
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sangat setuju 
2% 

sangat tidak 
setuju 

9% 

Sumber : Data diolah penulis Bulan November 2015 

Gambar 4.3 Persentase Jawaban Pemyataan Indikator Stres Kerja 

71 

Rata-rata skor masing-masing indikator menunjukkan bahwa skor tertinggi 

sebesar 2,84 dan terendah sebesar 2,22. Indikator yang memiliki rata-rata skor 

paling tinggi ditunjukkan oleh persepsi karyawan terhadap beban kerja yang 

membutuhkan waktu penyelesaian lebih lama. Persentase karyawan sebesar 31 % 

menyatakan setuju dan 4% sangat setuju terhadap indikator beban kerja yang 

memerlukan lembur. Hal ini kemungkinan beban kerja yang diterima karyawan 

semakin tinggi dan membutuhkan kerja lembur untuk menyelesaikannya. Selain 

itu tekanan dari atasan untuk segera menyelesaikan beban kerja kemungkinan 

mempunyai andil menyebabkan stres kerja. 

Indikator yang memiliki rata-rata skor paling rendah ditunjukkan oleh 

persepsi karyawan tentang dukungan keluarga untuk bekerja di CV. Auto Nusa 

Abadi. Persentase karyawan sebesar 9% menyatakan sangat tidak setuju, 57% 

tidak setuju dan 28% kurang setuju serta hanya 6% karyawan yang menyatakan 
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setuju. Hal ini menyatakan besamya stres kerja berdasarkan persepsi dukungan 

keluarga untuk bekerja di CV. Auto Nusa Abadi Kupang relatif kecil. 

Rata-rata skor untuk variabel stres kerja adalah sebesar 2,56. Dari tujuh 

indikator dalam penelitian, lima indikator mempunyai rata-rata skor diatas 2,56 

yaitu: pemyataan instruksi pimpinan membuat tidak nyaman bekerja dengan 

jawaban responden setuju dan sangat setuju sebesar 22%, keinginan untuk 

mencari pekerjaan baru dengan jawaban responden setuju dan sangat setuju 

sebesar 22%, semakin berat pekerjaan dengan jawaban responden setuju dan 

sangat setuju sebesar 28%, beban kerja membutuhk:an waktu menyelesaikan 

pekerjaan lebih lama dengan jawaban responden setuju dan sangat setuju sebesar 

35% dan hubungan dengan atasan atau rekan kerja kurang harmonis dengan 

jawaban responden setuju dan sangat setuju sebesar 28%. 

X17 

X16 

X15 

X14 

X13 

X12 

X11 

---------------· 2,22 

--, 
I 
I 

----------------- 2,57 ! I 
--------------------- 2,84 ! I 

·------------------- 2,66 i 
----------------· 2,41 

i 

---- ------------- 2,57 

------------------ 2,62 

Sumber : Data diolah penulis Bulan November 2015 

Gambar 4.4 Rata-Rata Skor Indikator Stres Kerja 

Dengan demikian stres kerja yang dialami sebagian karyawan CV. Auto 

Nusa Abadi Kupang disebabkan: pertanyaan atau instruksi pimpinan yang 

membuat tidak nyaman bekerja, tidak betah bekerja, pekerjaan semakin berat, 

beban kerja memaksa harus kerja lembur dan hubungan dengan atasan atau rekan 
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kerja yang kurang harmonis. Faktor-faktor ini perlu mendapat perhatian dari 

manaJemen CV. Auto Nusa Abadi Kupang agar dapat dicari solusi untuk 

meningkatkan kinerja karyawan. 

3. Motivasi (X2) 

Variabel motivasi adalah variabel independen dalam penelitian ini yang 

diukur dengan 8 indikator dalam item pernyataan dalam kuesioner penelitian. Dari 

hasil penelitian dapat diketahui jawaban responden karyawan CV. Auto Nusa 

Abadi Kupang dalam Tabel 4.13 berikut: 

Tabel 4.13 Distribusi Jawaban Responden untuk Variabel Motivasi 

! ~ .. . ~· . ·~~ ' . .,., . . skoii .Jmlh .Jrnlh Rata2 
No Pemy~iaan ,, · '"· __ ,;~ . ··:~1 '! ' . ' 

. 
i 1•'2 . .A Skor 

-
Skor " . ' 3 5 

Semakin hari saya bekerja 
lebih baik karena gaji yang 

1 saya terima bisa memenuhi 1 1 18 38 10 68 259 3,81 
kebutuhan sehari-hari 

Semakin hari saya merasa 

2 
aman dan nyaman bekerj a 

1 3 14 43 7 68 256 3,76 
di sini 

-
Semakin hari bekerja di 

3 
sini membuat saya dihargai 1 5 18 42 2 68 243 3,57 
dalam pergaulan di 
masyarakat 
Semakin hari pekerjaan 
saya semakin dihargai oleh 

4 atasan dan rekan kerj a 0 8 19 38 3 68 240 3,53 
karena saya berprestasi 
dalam bekerja 
Semakin hari saya 
memiliki kesempatan 
mengembangkan 

5 
ketrampilan dan 0 2 20 44 2 68 250 3,68 
kemampuan saya di 
perusahaan ini 
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Lan.utan Tabel 4.13 

Semakin hari saya merasa 
mempunyai hubungan 

6 kerja yang semakin 0 1 6 45 16 68 283 4,16 
harmonis dengan atasan 
maupun dengan rekan kerja 
Saya merasa saat ini 
mempunyai keahlian dan 
ketrampilan kerja yang bisa 

7 membimbing dan 2 7 23 34 2 68 231 3,40 
mengarahk:an karyawan 
lain untuk bekerj a dengan 
baik 
Semakin hari rasa tanggung 
jawab saya terhadap 

8 pekerjaan semakin tinggi 0 1 16 45 6 68 260 3,82 
sehingga saya bekerja 
semakin baik 

Sumber: Data diolah penulis Bulan November 2015 

Hasil perhitungan pada Tabel 4.13 menyatakan bahwa rata-rata skor untuk 

variabel motivasi adalah sebesar 3,72. Persentase karyawan yang menjawab 

pernyataan dalam indikator motivasi dengan jawaban sangat tidak setuju sebesar 

1 %, menjawab tidak setuju sebesar 6%, menjawab kurang setuju sebesar 23%, 

menjawab setuju sebesar 60 % dan yang menjawab sangat setuju sebesar l 0 %. 

Artinya berdasarkan indikator motivasi dalam penelitian ini sekitar 70% karyawan 

CV. Auto Nusa Abadi Kupang masih memiliki motivasi kerja yang tinggi. Rata-

rata skor masing-masing indikator menunjukkan bahwa skor tertinggi sebesar 4, 16 

dan terendah sebesar 3,40. Indikator yang memiliki rata-rata skor paling tinggi 

ditunjukkan oleh persepsi karyawan terhadap hubungan kerja yang semakin 

harmonis dengan atasan maupun dengan rekan kerja. Indikator yang memiliki 

rata-rata skor paling rendah ditunjukkan oleh persepsi karyawan tentang keahlian 
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dan ketrampilan kerja yang bisa membimbing dan mengarahkan karyawan lain 

untuk bekerja dengan baik. 

sangat 
setuju; 10% 

tidak setuju ; 
6% 

Sumber : Data diolah penulis Bulan November 2015 

Gambar 4.5 Persentase Jawaban Pemyataan Indikator Motivasi 

Rata-rata skor untuk variabel motivasi adalah sebesar 3,72. Dari delapan 

indikator dalam penelitian, empat indikator mempunyai rata-rata skor dibawah 

3,72 yaitu: bekerja di sini membuat saya dihargai dalam pergaulan di masyarakat 

dengan jawaban responden sangat tidak setuju, tidak setuju dan kurang setuju 

sebesar 35%, mendapat penghargaan dari atasan dan rekan kerja atas prestasi 

kerja jawaban responden sangat tidak setuju, tidak setuju dan kurang setuju 

sebesar 40%, memiliki peluang dan kesempatan mengembangkan ketrampilan dan 

kemampuan di perusahaan ini jawaban responden sangat tidak setuju, tidak setuju 

dan kurang setuju sebesar 34% dan mempunyai keahlian dan ketrampilan kerja 

yang bisa membimbing dan mengarahkan karyawan lain untuk bekerja dengan 

baik jawaban responden sangat tidak setuju, tidak setuju dan kurang setuju sebesar 

47%. 
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X28 

X27 

X26 

X25 

X24 

X23 

X22 

X21 

3,82 

3,4 

3,68 

3,53 

3,57 

3,76 

Sumber : Data diolah penulis Bulan November 2015 

Gambar 4.6 Rata-Rata Skor Indikator Motivasi 

3,81 

76 

4,16 

Dengan demikian indikator motivasi yang perlu ditingkatkan oleh 

manajemen CV. Auto Nusa Abadi Kupang supaya bisa meningkatkan kinerja 

adalah: persepsi bahwa bekerja di sini membuat dihargai dalam pergaulan di 

masyarakat, persepsi mendapat penghargaan dari atasan dan rekan kerja atas 

prestasi kerja, persepsi memiliki peluang dan kesempatan mengembangkan 

ketrampilan dan kemampuan di perusahaan ini dan persepsi mempunyai keahlian 

dan ketrampilan kerja yang bisa membimbing dan mengarahkan karyawan lain 

untuk bekerja dengan baik. Selain itu untuk indikator yang memiliki skor di atas 

rata-rata juga perlu dipertahankan supaya motivasi tersebut bisa mendorong atau 

setidaknya mempertahankan kinerja yang ada. 

4. Kompensasi (X.3) 

Variabel kompensasi adalah variabel independen dalam penelitian ini yang 

diukur dengan 7 indikator dalam item pemyataan dalam kuesioner penelitian. Dari 
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hasil penelitian dapat diketahui jawaban responden karyawan CV. Auto Nusa 

Abadi Kupang dalam Tabel 4.14 berikut: 

Tabel 4.14 Distribusi Jawaban Responden untuk Variabel Kompensasi 

Saya menerima gaji dan 
1 bonus sesuai dengan beban 0 16 17 35 0 68 223 3,28 

ker·a sa a di erusahaan 
Saya merasa gaji dan bonus 

2 
yang dibayarkan sudah adil 

1 16 24 26 1 68 214 3,15 
sesuai pekerj aan yang say a 
lakukan 
Gaji yang diberikan 

3 
perusahaan dapat menjamin 

1 13 24 26 4 68 223 3,28 
kelangsungan hidup saya 
dan keluar a 
Gaji dan bonus yang 

4 diberikan sesuai dengan 0 10 21 35 2 68 233 3,43 
ermintaan dan ersediaan 

Besar kecilnya gaji dan 

5 
bonus yang diterima harus 

0 2 10 48 8 68 266 3,91 
sesuai dengan resiko dan 
tang un awab eker·aan 
Gaji dan bonus yang saya 

6 
terima sebanding dengan 

10 21 32 4 68 232 3,41 
pengorbanan yang saya 
lakukan 
Dibandingkan dengan 
perusahaan lain yang 

7 sejenis, gaji dan bonus 2 11 27 26 2 68 219 3,22 
yang saya terima sudah 
terasa adil dan wa· ar 

Sumber : Data diolah penulis Bulan November 2015 

Hasil perhitungan pada Tabel 4.14 menyatakan bahwa rata-rata skor untuk 

variabel kompensasi adalah sebesar 3,38. Persentase karyawan yang menjawab 

pemyataan dalam indikator kompensasi dengan jawaban sangat tidak setuju 

sebesar 1 %, menjawab tidak setuju sebesar 16%, menjawab kurang setuju sebesar 

30%, menjawab setuju sebesar 49 % dan yang menjawab sangat setuju sebesar 

4%. Artinya berdasarkan indikator kompensasi dalam penelitian ini sekitar 52% 
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karyawan CV. Auto Nusa Abadi setuju dengan kompensasi yang ada dan 48% 

merasa tidak setuju dengan kompensasi yang ada berdasarkan indikator penelitian. 

sangat 
setuju; 4% 

Sumber : Data diolah penulis Bulan November 2015 

Gambar 4.7 Persentase Jawaban Pemyataan Indikator Kompensasi 

Rata-rata skor masing-masing indikator menunjukkan bahwa skor tertinggi 

sebesar 3,91 dan terendah sebesar 3,15. lndikator yang memiliki rata-rata skor 

paling tinggi ditunjukkan oleh persepsi karyawan terhadap besar kecilnya gaji dan 

bonus yang diterima harus sesuai dengan resiko dan tanggung jawab pekerjaan. 

Indikator yang memiliki rata-rata skor paling rendah ditunjukkan oleh persepsi 

karyawan tentang gaji dan bonus yang dibayarkan sudah adil sesuai pekerjaan 

yang dilakukan. 

Rata-rata skor untuk variabel kompensasi adalah sebesar 3,38. Dari tujuh 

indikator dalam penelitian, empat indikator mempuriyai rata-rata skor di bawah 

3,38 yaitu: menerima gaji dan bonus sesuai dengan beban kerja di perusahaan 

dengan jawaban responden sangat tidak setuju, tidak setuju dan kurang setuju 

sebesar 49%, merasa gaji dan bonus yang dibayarkan sudah adil sesuai pekerjaan 
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yang dilakukan jawaban responden sangat tidak setuju, tidak setuju dan kurang 

setuju sebesar 60%, gaji yang diberikan perusahaan dapat menjamin kelangsungan 

hidup responden dan keluarga jawaban responden sangat tidak setuju, tidak setuju 

dan kurang setuju sebesar 56% dan perbandingan dengan perusahaan lain yang 

sejenis, gaji dan bonus yang diterima sudah terasa adil dan wajar jawaban 

responden sangat tidak setuju, tidak setuju dan kurang setuju sebesar 59%. 

X37 

X36 

X35 

X34 

X33 

X32 

X31 

·-----------· 3,22 

·------------- 3,41 

·--------------- 3,91 

·------------- 3,43 

·------------ 3,28 

·-----------· 3,15 

·------------ 3,28 

Sumber : Data diolah penuli s Bulan November 2015 

Gambar 4.8 Rata-Rata Skor Indikator Kompensasi 

Dengan demikian indikator kompensasi yang perlu mendapat perhatian 

oleh manajemen CV. Auto Nusa Abadi supaya bisa meningkatkan kinerja adalah: 

apakah gaji dan bonus sudah sesuai dengan beban kerja dan sudah adil , apakah 

gaji yang diberikan perusahaan sudah menjamin kelangsungan hidup karyawan 

dan keluarganya dan apabila dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis 

gaji dan bonus yang diterima karyawan sudah terasa adil dan wajar. Selain itu 

untuk indikator yang memiliki skor di atas rata-rata juga perlu dipertahankan 

supaya kinerja karyawan meningkat. 
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E. Pengujian Asumsi Klasik 

Suatu model regresi linier harus memenuhi asurns1 klasik seperti 

normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel dependen, 

variabel independen atau keduanya datanya berdistribusi normal. Pengujian 

dilakukan menggunakan software SPSS 16.0 dengan menganalisis data 

menggunakan Normal P-P Plot. Uji normalitas dengan normal P-P Plot dilakukan 

dengan membandingkan observed cumulative probability dengan expected 

cumulative probability pada Normal P-P Plot untuk melihat titik-titik pada garis 

diagonal. Bila titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal dan tidak ada 

penyebaran yang ekstrim maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tinier 

dalam penelitian ini memenuhi uji normalitas. 

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 

0 .8 

..a 
e 
a... 
E 0 .6 
:JI 
u 
-cJ 

~ 
.... 0.4 ... 
0.. 
>< w 

0 .2 

Dependent Variable : Kinerja 

0 .2 0 .4 0 .6 0 .8 1 .0 

Observed Cum Prob 

Sumber : Data diolah penulis Bulan November 2015 

Gambar 4.9 Normal P-P Plot 
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Hasil pengujian pada Gambar 4.9 menunjukkan data menyebar di sekitar 

gans diagonal dan tidak ada penyebaran yang ekstrim sehingga model regres1 

linier dalam penelitian ini memenuhi syarat normalitas. 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji model regresi linier apakah 

ada korelasi antar variabel independen. Pengujian dilakukan menggunakan 

software SPSS 16.0 dengan menganalisis apakah terjadi multikolinieritas dengan 

melihat nilai tolerance < 0.10 atau nilai variance inflation factor (VJF) > 10. 

Tabel 4.15 Uji Multikolinieritas 

Kinerja (Y) 

Stres Kerja (X1) 0,348 2,870 
Motivasi (X2) 0,542 1,845 
Kompensasi (X3) 0,303 3,302 

Sumber : Data diolah penulis Bulan November 2015 

Hasil pengujian pada pada Tabel 4.15 menunjukkan bahwa nilai tolerance 

> 0.10 a tau nilai variance inflation factor (VJF) < 10 sehingga dapat disimpulkan 

tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam penelitian ini . 

3. Uj i Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji data model regres i linier 

apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya. Ukuran model regresi linier yang baik bila tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan menggunakan 

software SPSS 16.0 dengan ketentuan terjadi heteroskedastisitas bila pada grafik 
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plot terjadi titik-titik yang membentuk pola bergelombang, melebar kemudian 

menyempit. 

I 

-2 

0 

0 

Scatterplot 

Dependent Variable: Kinerja 

0 

~ 0 o 0 0 
0 

o 0 Cb'% 
0 

Oo 

0 

0 0 

0 0 
0 0 

~ 0 0 
00~~ 0 0 

00 ,0 

'00 ~ 
0 0 

0 

I 

-1 
I 

0 

0 0 

I 
1 

Regression Standardized Predicted Value 

Sumber : Data diolah penulis Bulan November 20 15 

Garn bar 4.10 Uji Heteroskedastisitas 

I 

2 

Hasil penguJian pada pada Garn bar 4.10 menunjukkan titik menyebar 

secara acak dan baik di bawah dan di atas angka nol pada sumbu X dan tidak 

membentuk pola tertentu. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model 

regresi linier dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. 

F. Hasil Analisis Regresi Linier Bergand a Untuk Uji Hipotesis 

Setelah data basil penelitian memenuhi syarat atau lolos uji asumsi klasik 

untuk analisis model regresi linier, langkah selanjutnya adalah melakukan uji 

hipotesis. Uji ini dibagi dua yaitu melakukan uji F untuk melihat pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama atau 
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simultan dan uji t untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen secara parsial. Selain menganalisis melalui uji F dan uji t, pada model 

regresi linier terdapat koefisien determinasi yang menujukkan besarnya persentase 

variabel independen dan variabel lainnya mempengaruhi variabel dependen. 

1. Pengaruh Parsial Stres Kerja Terhadap Kinerja (Uji t) 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara stres kerja, 

motivasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan CV. Auto Nusa 

Abadi Kupang. 

H1: Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara stres kerja, 

motivasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan CV. Auto Nusa 

Abadi Kupang. 

Tabel 4.16 Uji Parsial Pengaruh Stres Kerja, Motivasi dan Kompensasi 

(Constant) 31 ,413 3,692 8,508 0,000 
Stres -0,465 0,068 -0,579 -6,880 0,000 

Motivasi 0,192 0,070 0,186 2,757 0,008 
Kompensasi 0,278 0,103 0,242 2,686 0,009 

Sumber: Data diolah penulis Bulan November 2015 

Berdasarkan hasil pengujian dengan uji t menggunakan software SPSS 

16.0 didapatkan hasilnya yaitu Tabel 4.16 menunjukkan thitung stres kerja sebesar -

6.880 dan tiabel dengan df= 65 dan a (0,05) diperoleh tiabe1= 1.9971 Berdasarkan 

hasil tersebut, maka besamya thitung(-6.880) < tiabe1(-1.9971) sehingga berada di 

daerah penolakan Ho. Bila Ho ditolak maka H1 diterima yang berarti terdapat 

42375.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



84 

pengaruh yang signifikan secara parsial antara stres kerja terhadap kinerja 

karyawan CV. Auto Nusa Abadi Kupang. Pengaruh stres kerja terhadap kinerja 

karyawan CV. Auto Nusa Abadi Kupang bemilai negatif karena nilai koefisien 

regresi sebesar -0,465. 

2. Pengaruh Parsial Motivasi Terhadap Kinerja (Uji t) 

Berdasarkan hasil pengujian dengan uji t menggunakan software SPSS 

16.0 didapatkan hasilnya yaitu Tabel 4.16 menunjukkan thitung motivasi sebesar 

2.757 dan t1abel dengan df= 65 dan a (0,05) diperoleh tiabe1= 1.9971 Berdasarkan 

hasil tersebut, maka besamya thitung(2.757) > tiabei(l.9971) sehingga berada di 

daerah penolakan Ho Bila Ho ditolak maka H1 diterima yang berarti terdapat 

pengaruh yang signifikan secara parsial antara motivasi terhadap kinerja karyawan 

CV. Auto Nusa Abadi Kupang. Pengaruh terhadap kinerja karyawan CV. Auto 

Nusa Abadi Kupang bemilai positif karena nilai koefisien regresi sebesar 0, 192. 

3. Pengaruh Parsial Motivasi Terhadap Kinerja (Uji t) 

Berdasarkan hasi l pengujian dengan uji t menggunakan software SPSS 

16.0 didapatkan hasilnya yaitu Tabel 4.16 menunjukkan thitung kompensasi sebesar 

2.686 dan t1abeI dengan df= 65 dan a (0,05) diperoleh t1abe1= 1.9971 Berdasarkan 

hasil tersebut, maka besamya thitung(2.686) > t1abe1(1.9971) sehingga berada di 

daerah penolakan Ho. Bila Ho ditolak maka H1 diterima yang berarti terdapat 

pengaruh yang signifikan secara parsial antara kompensasi terhadap kinerja 

karyawan CV. Auto Nusa Abadi Kupang. Pengaruh terhadap kinerja karyawan 

42375.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



85 

CV. Auto Nusa Abadi Kupang bemilai positif karena nilai koefisien regres1 

sebesar 0,278. 

4. Pengaruh Simultan Stres Kerja, Motivasi dan Kompensasi Terhadap Kinerja 

(Uji F) 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara stres kerja, 

motivasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan CV. Auto Nusa 

Abadi Kupang. 

H1: Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara stres kerja, 

motivasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan CV. Auto Nusa 

Abadi Kupang. 

Berdasarkan hasil pengujian dengan uji F menggunakan software SPSS 

16.0 didapatkan hasilnya pada Tabel 4.17 berikut: 

Tabel 4.17 Uji Simultan (Uji F) 

0,000 
2 Motivasi 0, 192 0,008 
3 Korn ensas1 0,278 0,009 

Konstanta 31,413 
Fhitun 113,957 
Si nifikansi F 0,000 
F1abel 2,74 
R 0,835 
T1abel 1,9971 

Sumber : Data diolah penulis Bulan November 20 15 

Persamaan regresi berdasarkan Tabel 4.17 adalah: 

Y= 3 l ,413-0,465X1+0, l 92X2+0,278X3 
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Dalam Tabel 4.17 Fhitung sebesar 113,957 sedangkan FiabeI dengan df1=3 

dan df2= 68 a(0,05) sebesar 2,74 Fhitung lebih besar dari Fiabel sehingga cukup 

untuk menolak H0. Bila Ho ditolak maka H1 diterima yang berarti terdapat 

pengaruh yang signifikan secara simultan antara stres kerja, motivasi dan 

kompensasi terhadap kinerja karyawan CV. Auto Nusa Abadi Kupang. 

5. Koefisien Determinasi 

Fungsi dari koefisien determinasi adalah mengukur seberapa besar 

kemampuan semua variabel independen dalam menjelaskan varians dari variabel 

dependennya. Secara sederhana koefisien determinasi (R2
) dihitung dengan 

mengkuadratkan koefisien korelasi (R). Dari hasil pengujian menggunakan 

software SPSS 16.0 didapatkan hasil pada Tabel 4.17. 

Koefisien determinasi (R2
) sebesar 0.835 yang berarti variabel stres kerja, 

motivasi dan kompensasi secara bersama-sama berkontribusi menyumbangkan 

pengaruhnya terhadap kinerja karyawan CV. Auto Nusa Abadi Ku pang scbesar 

84% dan sisanya sebesar 16% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. 

Koefisien dctcrminasi (R2
) sebesar 84 % menunjukkan korelasi scluruh variabel 

independen (stres kerja, motivasi dan kompensasi) terhadap variabel dependen 

(kinerja) sangat kuat. 

G. Pcmbahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan pengujian hipotesis menggunakan UJI F dan UJI 

menggunakan software SPSS 16.0, variabel independen stres kerja, motivasi dan 

kompensasi terbukti secara signifikan memengaruhi variabel dependen kinerja 
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karyawan CV. Auto Nusa Abadi Kupang baik secara simultan dan parsial. Hal ini 

berarti penelitian pengaruh stres kerja, motivasi dan kompensasi terhadap kinerja 

karyawan CV. Auto Nusa Abadi Kupang menghasilkan informasi yang relevan 

dengan penelitian sebelummnya sehingga dapat dijadikan dasar kajian untuk 

meningkatkan kembali kinerja karyawan yang sedang menurun. 

1. Analisis Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa stres kerja berpengaruh 

negatif terhadap kinerja karyawan CV. Auto Nusa Abadi Kupang. Artinya 

semakin tinggi tingkat stres kerja semakin rendah kinerjanya. Hal tersebut telah 

dikemukakan sebelumnya oleh Robbins dalam (Muthiah, 2012:42) yang 

menyatakan stres kerja menimbulkan ketidakpuasan kerja secara langsung. 

Kepuasan kerja merupakan faktor penting untuk mendapatkan kinerja yang 

optimal. Ketika seorang mcrasakan kcpuasan dalam bekerja tentunya ia akan 

berupaya semaksimal mungkin dcngan segcnap kemampuan yang dimilikinya 

untuk menyelesaikan tugas pekerjaannya. Dengan demikian produktivitas atau 

kine~ja karyawan akan meningkat secara optimal. Bcrdasarkan uraian di atas, 

apabila karyawan mengalami stres dalam bckerja rnaka dapat rnenimbulkan 

ketidakpuasan kerja sehingga produktivitas atau kincrja karyawan akan rnenurun. 

Mohzan, Faizan,et al (2011) dalam pcnelitiannya menyatakan bahwa stres 

kerja menjadi hambatan besar terhadap efektifitas kinerja karyawan. Indikator 

yang digunakan untuk mengukur stres kcrja adalah berdasarkan pendapat Igor 

( dalarn Muthiah, 2012:21) yaitu: tekanan dari pirnpinan, rekan dan klien kerja; 

ketidakcocokan dengan pekerjaan; perbedaan antara tuntutan dan surnber daya 
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yang ada untuk melaksanakan tugas dan kewajiban; pekerjaan berbahaya, 

membuat frustasi, membosankan atau berulang-ulang; beban kerja yang berlebih 

dan faktor-faktor yang diterapkan karyawan sendiri seperti target dan harapan 

yang tidak realistis, adanya kritikkan dari pihak lain dan kurangnya dukungan dari 

diri sendiri dan keluarga. Ketika faktor-faktor tersebut menimbulkan stres kerja 

maka yang terjadi adalah menurunnya kinerja para karyawan yang tentunya dapat 

menghambat pencapaian tujuan dari perusahaan. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muthiah (2012) yang berjudul 

''Pengaruh Stres Kerja, lklim Organisasi, Kompensasi, Lingkungan Kerja dan 

Karakteristik Pekerja Terhadap Turnover Intention dengan Kepuasan Kerja 

Sebagai Variabel Intervening (Studi kasus pada PD. Limbah Plastik Jaya)" 

menghasilkan hasil yang serupa dengan penelitian ini bahwa stres kerja secara 

signifikan baik uji parsial dan simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Pengaruh yang diberikan stres kerja terhadap kinerja karyawan adalah pengaruh 

negatif. 

Dari tujuh indikator dalam penelitian, lima indikator mempunyai skor di 

atas rata-rata skor yaitu: pernyataan instruksi pimpinan membuat tidak nyaman 

bekerja, keinginan untuk mencari pekerjaan baru, semakin berat pekerjaan, beban 

kerja membutuhkan waktu menyelesaikan pekerjaan lebih lama dan hubungan 

dengan atasan atau rekan kcrja kurang harmonis. Dengan demikian stres kerja 

yang dialami sebagian karyawan CV. Auto Nusa Abadi disebabkan oleh 

pertanyaan atau instruksi pimpinan yang membuat tidak nyaman bekerja, tidak 

betah bekerja, pekerjaan semakin berat, beban kerja memaksa hams kerja lembur 

dan hubungan dengan atasan atau rekan kerja yang kurang harmonis. Faktor-
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faktor ini perlu mendapat perhatian dari manaJemen CV. Auto Nusa Abadi 

Kupang agar dapat dicari solusi untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

Bila terjadi dalam jangka panjang, stres kerja akan menimbulkan kerugian 

pada perusahaan karena secara langsung berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

sehingga perlu penanganan. Solusi mengatasi stres pada karyawan dengan 

memberikan dukungan sosial baik itu dukungan dari atasan, rekan kerja, dan 

keluarga. Selain itu CV. Auto Nusa Abadi Kupang perlu mengadakan kegiatan di 

luar kantor yang bisa mengurangi tingkat stres kerja seperti outbond atau family 

gathering 

Dampak dari kegiatan tersebut akan mendorong motivasi karyawan untuk 

dapat mengelola stres kerjanya dengan baik dan dapat memberikan dampak yang 

positif kepada para karyawan yaitu meningkatnya kepuasan kerja, produktivitas, 

maupun kincrja karyawan dan dampak positif bagi perusahaan yaitu rendahnya 

tingkat ketidakhadiran karyawan dan rendahnya tingkat turn over karyawan. 

Sclain itu dukungan sosial dapat mengurangi beban atau permasalahan yang 

dihadapi scscorang schingga dapat dikatakan bahwa dukungan sosial merupakan 

model dukungan yang dihasilkan dari interaksi pribadi yang melibatkan salah satu 

atau lebih aspek emosi, penilaian. informasi, dan instrumen sehingga dapat 

mengurangi beban yang diterima karyawan. 

2. Analisis Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan CV. Auto Nusa Abadi Kupang. Artinya 

semakin tinggi motivasi karyawan maka semakin tinggi pula kinerja yang akan 

dihasilkan. Hal tersebut telah dikemukakan sebelumnya oleh T.R Michcell dalam 
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Sedarmayanti (2009:51) yang menyatakan pengaruh motivasi terhadap kinerja 

adalah berbanding lurus. Menurut Steers dalam Kusmiyanti (2008:5) prestasi 

kerja seseorang merupakan gabungan dari tiga faktor penting yaitu: kemampuan, 

perangai, minat; kejelasan, dan penerimaan atas kejelasan seorang pekerja; tingkat 

motivasi. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kusmiyanti (2008) yang 

berjudul "Pengaruh Kepemimpinan, Lingkungan Kerja dan Motivasi Kerja 

Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus Pada Akademi Ilmu Pemasyarakatan)" 

menghasilkan hasil yang serupa dengan penelitian ini bahwa motivasi secara 

signifikan baik uji parsial dan simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Pengaruh yang diberikan motivasi terhadap kinerja karyawan adalah pengaruh 

positif. 

Dcngan motivasi kerja yang tinggi, maka kinerja akan meningkat karena 

para karyawan akan melakukan pekerjaan secara lebih giat schingga pekerjaan 

diharapkan lcbih cepat dan memenuhi target. Begitu juga sebaliknya jika 

semangat kc1ja turun maka kinerja akan turun juga. Menurut pendapat Edward E. 

Lawler III dan Christopher G. Worley (2006:04) bahwa pegawai tidak datang 

bekerja secara suka rela sehingga mereka perlu dimotivasi untuk bekerja, belajar. 

menunjukkan efisiensi dan menerima perubahan. 

Dari delapan indikator dalam penelitian, empat indikator mempunyai skor 

di bawah rata-rata skor sehingga perlu ditingkatkan yaitu: persepsi bahwa bekerja 

di sini membuat dihargai dalam pergaulan di masyarakat, persepsi mendapat 

penghargaan dari atasan dan rekan kerja atas prestasi kerja, persepsi memiliki 

peluang dan kesempatan mengembangkan ketrampilan dan kemampuan di 
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perusahaan ini dan persepsi mempunyai keahlian dan ketrampilan kerja yang bisa 

membimbing dan mengarahkan karyawan lain untuk bekerja dengan baik. Selain 

itu untuk indikator yang memiliki skor di atas rata-rata juga perlu dipertahankan 

supaya motivasi tersebut bisa mendorong atau setidaknya mempertahankan 

kinerja yang ada. 

Motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota 

organisasi mau dan rela mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau 

ketrampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan 

yang menjadi tanggung jawabnya untuk menunaikan kewajibannya dalam rangka 

pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan (Siagian 

2007: 105). Motivasi adalah penggerak dan kinerja tinggi hanya bisa dicapai 

dengan tindakan sehingga perlu dibangun dengan cara yang benar. Motivasi akan 

berbanding lurus dengan kualitas dan kuantitas tindakan. Sementara, kualitas dan 

kuantitas tindakan berbanding lurus dengan kinerja. 

Dalam hal ini, yang harus berperan dalam rnernbangkitkan, meningkatkan, 

dan memelihara motivasi dalam sebuah perusahaan tidak hanya atasan, tetapi 

semua orang dalam perusahaan mulai dari pucuk pimpinan sampai karyawan 

paling rendah harus berperan. Peran atasan mampu mernbangkitkan, 

meningkatkan, dan memelihara rnotivasi bawahannya dengan earn yang benar 

agar meningkatkan kinerja bawahannya. Oleh karena itu, atasan sclain dia sendiri 

rnemiliki motivasi yang tinggi, dia pun harus marnpu memotivasi bawahannya. 

Begitu juga bawahan tidak boleh hanya mengandalkan motivasi atau dorongan 

dari atasannya. Seorang karyawan yang baik, harus mampu bekerja dengan 
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motivasi tinggi. Anak buah juga hams mampu membangkitkan, meningkatkan, 

dan memelihara motivasi dirinya sendiri. 

3. Analisis Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan CV. Auto Nusa Abadi Kupang. Artinya 

semakin tinggi kompensasi karyawan maka semakin tinggi pula kinerja yang akan 

dihasilkar.. Hal tersebut telah dikemukakan sebelumnya oleh Lawler dalam 

Simamora (2008:547) yang menyatakan perbedaan jumlah kompensasi yang 

diterima berpengaruh langsung terhadap kepuasan atau ketidakpuasan kerja 

karyawan. Selain itu Handoko (2010: 114-118) menyatakan pengaruh kompensasi 

terhadap kinerja pegawai sangat tinggi. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abdillah dan Wadji (2011) 

yang berjudul ''Pengaruh Kepemimpinan, Stres Kerja dan Kompensasi Dengan 

Kinerja Pegawai KPP Pratarna Boyolali'" menghasilkan basil yang scrupa dengan 

penelitian ini bahwa kompensasi secara signifikan baik uji parsial dan sirnultan 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Pengaruh yang diberikan kompensasi 

terhadap kinerja karyawan adalah pengaruh positif. 

Dalam suatu perusahaan tidak sernua karyawan memiliki kinerja yang 

sama. Karyawan bekerja menjual tenaga, pikiran scrta waktu yang mereka miliki 

kepada perusahaan tempat mercka bekerja untuk mengharapkan imbalan atau 

kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan 

sebagai balas jasa untuk kerja mereka (Handoko, 2010, 114-118). Jadi melalui 
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kompensasi, karyawan CV. Auto Nusa Abadi Kupang dapat meningkatkan 

prestasi kerja, kepuasan, kinerja serta dapat meningkatkan kebutuhan hidupnya. 

Dari tujuh indikator dalam penelitian, empat indikator mempunyai skor 

dibawah rata-rata skor yang perlu mendapat perhatian oleh manajemen CV. Auto 

Nusa Abadi supaya bisa meningkatkan kinerja yaitu: apakah gaji dan bonus sudah 

sesuai dengan beban kerja dan sudah adil, apakah gaji yang diberikan perusahaan 

sudah menjamin kelangsungan hidup karyawan dan keluarganya dan apabila 

dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis gaji dan bonus yang diterima 

karyawan sudah terasa adil dan wajar. Selain itu untuk indikator yang memiliki 

skor di atas rata-rata juga perlu dipertahankan supaya kinerja karyawan 

meningkat. 

Berdasarkan indikator kompensasi dalam penelitian ini, rata-rata skor 

hampir seimbang antara karyawan yang setuju dengan yang tidak setuju terhadap 

sistem kompensasi yang ada sekarang. Indikator penelitian yang banyak disetujui 

oleh karyawan adalah gaji dan bonus sesuai dcngan permintaan dan persediaan 

karyawan. gaji dan bonus harus sesuai dengan resiko dan tanggung jawab scrta 

gaji dan bonus hams sebanding dengan pengorbanan yang dilakukan. 

Indikator penelitian yang banyak jawaban sangat, tidak dan kurang setuju 

oleh karyawan CV. Auto Nusa Abadi Kupang adalah gaji dan bonus sesuai 

dengan beban kerja, sudah adil, mencukupi kebutuhan hidup keluarga dan 

perbandingan dengan perusahaan lain sudah adil dan wajar. Berdasarkan 

wawancara dengan manajemen CV. Auto Nusa Abadi Kupang gaji yang 

dibayarkan sudah di atas Upah Minimum Regional (UMR). Gaji tersebut masih 
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ditambah bonus bila ada prestasi kerja yang dilakukan oleh karyawan atau 

keuntungan perusahaan melebihi target. 

Untuk membahas permasalahan di atas, perlu dilakukan pendekatan 

dengan teori yang ada. Menurut Teori Hierarki Kebutuhan milik Abraham 

Maslow dalam Winardi (2007) bahwa pada tingkatan tertinggi kebutuhan manusia 

adalah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri semaksimal mungkin maka CV. 

Auto Nusa Abadi Kupang perlu memberikan pemahaman kepada karyawan. 

Pemahaman tersebut harus ditanarnkan secara mendalam dalam setiap individu 

karyawan agar dalam bekerja, seseorang cenderung selalu ingin menampilkan 

kualitas atau kinerja terbaiknya karena dengan begitu pihak manajemen 

perusahaan akan memberikan penilaian yang baik terhadap apa yang dikerjakan 

sehingga besar kemungkinan mendapatkan promosi atau kenaikan gaji dan bonus. 

Selain itu. perlu disadari oleh manajemen CV. Auto Nusa Abadi Kupang bahwa 

kinerja scseorang bukan hanya ditentukan oleh seberapa besar kompensasi yang 

didapatkan. tapi juga harus didukung oleh fasilitas yang dapat menunjang setiap 

pekerjaannya dan jaminan sosial seperti jaminan kesehatan. keselamatan kerja dan 

tunjangan hari raya. 

4. Analisis Pengaruh Simultan Stres Kerja, Motivasi dan Kompensasi Terhadap 

Kinerja 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan stres kerja, 

motivasi dan kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan CV. 

Auto Nusa Abadi Kupang. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya oleh Sumaraw (2013) yang berjudul '"Pengaruh 
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Kompensasi, Motivasi, Lingkungan Kerja, Serta Stres Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan (Studi Kasus di PT. BCA KCU Manado )" dimana hasil penelitian 

tersebut adalah stres kerja, motivasi dan kompensasi secara parsial dan simultan 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan BCA KCU Manado. 

Seberapa besar kemampuan semua variabel independen dalam 

menjelaskan varians dari variabel dependennya dapat dilihat melalui besarnya 

koefisien determinasi. Koefisien determinasi (R 2) dalam penelitian ini sebesar 

84% yang berarti variabel stres kerja, motivasi dan kompensasi dapat menjelaskan 

kinerja karyawan CV. Auto Nusa Abadi Kupang sebesar 84% sisanya sebesar 

16% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Variabel di luar model yang 

mempengaruhi kinerja antara lain menurut penelitian Abdillah dan Wadji (2011) 

adalah kepemimpinan sedangkan menurut penelitian Kusmiyanti (2008) adalah 

lingkungan kerja. Penelitian lainnya mengenai variabel yang mempengaruhi 

kinerja adalah penelitian Muthiah (2012) yang mengatakan balrnra kinerja 

dipengaruhi oleh iklim organisasi dan karakteristik pekcrja. 

H. lmplikasi dan Ketcrbatasan Hasil Pcnelitian 

1. Implikasi Penelitian 

Implikasi hasil penelitian terhadap CV. Auto Nusa Abadi Kupang adalah 

sebagai bcrikut: 

a. Berdasarkan basil penelitian, stres kerja dialami oleh sekitar 22% karyawan 

CV. Auto Nusa Abadi Kupang sehingga manajemen CV. Auto Nusa Abadi 

Kupang sebaiknya memberikan dukungan sosial baik itu dukungan dari atasan, 

rekan kerja, dan keluarga dan mengadakan kegiatan di luar kantor yang bisa 
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mengurangi tingkat stres kerja seperti out bond atau family gathering. Dampak 

dari kegiatan tersebut akan mendorong motivasi karyawan untuk dapat 

mengelola stres kerjanya dengan baik dan dapat memberikan dampak yang 

positif kepada para karyawan yaitu meningkatnya kepuasan kerja, 

produktivitas, maupun kinerja karyawan dan dampak positif bagi perusahaan 

yaitu rendahnya tingkat ketidakhadiran karyawan dan rendahnya tingkat turn 

over karyawan. 

b. Berdasarkan hasil penelitian menurut indikator motivasi, sekitar 70% karyawan 

CV. Auto Nusa Abadi Kupang masih memiliki motivasi kerja yang tinggi. 

Manajemen CV. Auto Nusa Abadi Kupang sebaiknya terns memelihara dan 

menjaga motivasi yang masih tinggi dengan selalu berperan dalam 

membangkitkan, meningkatkan, dan memelihara motivasi dalam sebuah 

perusahaan yang tidak hanya dilakukan atasan, tetapi semua orang dalam 

perusahaan mulai dari pucuk pimpinan sampai karyawan paling rendah harus 

berpcran. Peran atasan mampu membangkitkan, meningkatkan, dan 

memelihara motivasi bawahannya dengan cara yang benar, begitu JUga 

bawahan tidak boleh hanya mengandalkan motivasi atau dorongan dari 

atasannya. 

c. Berdasarkan hasil penelitian menurut indikator kompensasi dalam penelitian 

ini sekitar 52% karyawan CV. Auto Nusa Abadi Kupang setuju dengan 

kompensasi yang ada dan 48% merasa tidak setuju dengan kompensasi yang 

ada sehingga manajemen CV. Auto Nusa Abadi Kupang perlu memberikan 

pemahaman kepada karyawan bahwa pada tingkatan tertinggi kebutuhan 

manusia adalah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri semaksimal 
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mungkin. Dalam bekerja, seseorang cenderung selalu ingin menampilkan 

kualitas terbaiknya karena dengan begitu pihak manajemen perusahaan akan 

memberikan penilaian yang baik terhadap apa yang dikerjakan sehingga besar 

kemungkinan mendapatkan promosi atau kenaikan gaji dan bonus. Selain itu, 

perlu disadari oleh manajemen CV. Auto Nusa Abadi Kupang bahwa kinerja 

seseorang bukan hanya ditentukan oleh seberapa besar kompensasi yang ia 

dapatkan, tapi juga hams didukung oleh fasilitas yang dapat menunjang setiap 

pekerjaannya. 

2. Keterbatasan Hasil Penelitian 

Dalam penelitian ini, masih ditemukan berbagai keterbatasan yang perlu 

mendapat perhatian seperti: 

a. Penelitian ini terbatas pada suatu tempat yaitu CV. Auto Nusa Abadi Kupang 

sehingga bila dilakukan di tempat lain atau perusahaan lain dimungkinkan 

hasilnya berbeda. 

b. Penelitian ini terbatas pada periode waktu tertentu sehingga bila dilaksanakan 

pada periode waktu yang lain kemungkinan dapat menghasilkan kesimpulan 

yang berbeda. 

c. Kesungguhan responden dalam meng1s1 kuesioner sesuai dengan kondisi 

sebenarnya di luar jangkauan pencliti. 

d. Keterbatasan terhadap variabel penelitian yaitu kinerja dipengaruhi oleh stres 

kerja, motivasi dan kompensasi saja. Keputusan menggunakan variabel 

tersebut berdasarkan penelitian terdahulu dan teori yang relevan terhadap 

penelitian. 
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e. Metode statistik memerlukan asumsi-asumsi yang hams dipenuhi agar hasil 

penelitian memenuhi kriteria BLUE (Best Linier Unbiased Estimator) sehingga 

bisa dilakukan ke tahap selanjutnya. Salah satu asumsi statistik yang hams 

dipenuhi adalah populasi data harus berdistribusi normal dan mempunyai 

varian yang sama. Penelitian menggunakan data sosial biasanya mempunyai 

varian yang berbeda-beda dan tidak berdistribusi normal sehingga pengukuran 

variabel penelitian data sosial menjadi sulit dilakukan. 
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A. Simpulan 

BABY 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka hasil penelitian im 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Variabel stres kerja berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja 

karyawan CV. Auto Nusa Abadi Kupang. Arah pengaruh stres kerja terhadap 

kinerja karyawan CV. Auto Nusa Abadi Kupang bertanda negatif. 

2. Variabel motivasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja 

karyawan CV. Auto Nusa Abadi Kupang. Arah pengaruh motivasi terhadap 

kinerja karyawan CV. Auto Nusa Abadi Kupang bertanda positif. 

3. Variabel kompensasi berpengaruh signifikan secara parsial tcrhadap kinerja 

karyawan CV. Auto Nusa Abadi Kupang. A rah pengaruh kompcnsasi terhadap 

kinerja karyawan CV. Auto Nusa Abadi Kupang bertanda positif. 

4. Variabel stres kerja. motivasi dan kompensasi berpengaruh signifikan secara 

simultan terhadap kinerja karyawan CV. Auto Nusa Abadi Kupang. 

5. lndikator variabel independen stres kerja yang perlu mendapat perhatian 

sebagai bahan kajian dalam upaya meningkatkan kembali kinerja karyawan 

CV. Auto Nusa Abadi Kupang adalah: pertanyaan atau intruksi pimpinan yang 

membuat tidak nyaman bekerja, tidak betah bekerja, pekerjaan semakin berat, 

beban kerja memaksa harus kerja lembur dan hubungan dengan atasan atau 

rekan kerja yang kurang harmonis. Indikator motivasi yang perlu mendapat 
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perhatian sebagai bahan kajian dalam upaya meningkatkan kembali kinerja 

karyawan CV. Auto Nusa Abadi Kupang adalah: persepsi bahwa bekerja disini 

membuat dihargai dalam pergaulan di masyarakat, persepsi mendapat 

penghargaan dari atasan dan rekan kerja atas prestasi kerja, persepsi memiliki 

peluang dan kesempatan mengembangkan ketrampilan dan kemampuan di 

perusahaan ini dan persepsi mempunyai keahlian dan ketrampilan kerja yang 

bisa membimbing dan mengarahkan karyawan lain untuk bekerja dengan baik. 

Indikator kompensasi yang perlu mendapat perhatian sebagai bahan kajian 

dalam upaya meningkatkan kembali kinerja karyawan CV. Auto Nusa Abadi 

Kupang adalah: apakah gaji dan bonus sudah sesuai dengan beban kerja dan 

sudah adil, apakah gaji yang diberikan perusahaan sudah menjamin 

kelangsungan hidup karyawan dan keluarganya dan apabila dibandingkan 

dengan perusahaan lain yang sejenis gaji dan bonus yang diterima karyawan 

sudah terasa adil dan wajar. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat 

diberikan: 

1. Bagi Manajemen CV. Auto Nusa Abadi Kupang adalah: 

a. Manajemen CV. Auto Nusa Abadi Kupang sebaiknya mengadakan kegiatan di 

luar kantor yang bisa mengurangi tingkat stres kerja seperti outbond atau 

family gathering. 

b. Gun.a meningkatkan indikator motivasi yang rata-rata skornya masih dibawah 

rata-rata seperti: persepsi bekerja disini membuat dihargai dalam pergaulan di 

masyarakat, persepsi mendapat penghargaan dari atasan dan rekan kerja atas 

prestasi kerja, persepsi memiliki peluang dan kesempatan mengembangkan 

ketrampilan dan kemampuan di perusahaan ini dan persepsi mempunyai 

keahlian dan ketrampilan kerja yang bisa membimbing dan mengarahkan 

karyawan lain. manajemen CV. Auto Nusa Abadi Kupang sebaiknya 

mernbcrikan predikat karya\van teladan yang diumumkan setiap bulannya bagi 

karyawan yang berprestasi kerja, mampu menjalin hubungan kerja sama dan 

membimbing rekan kerja dalam pekerjaan serta mampu menjadi panutan dalam 

kehidupan bermasyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. 

c. Guna meningkatkan indikator kompensasi yang rata-rata skornya masih 

dibawah rata-rata seperti: apakah gaji dan bonus sudah sesuai dengan beban 

kerja, sudah adil dan menjamin kelangsungan hidup karyawan dan keluarganya 

dan apabila dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis gaji dan bonus 

yang diterima karyawan sudah terasa adil dan wajar, manajemen CV. Auto 

Nusa Abadi Kupang sebaiknya menerbitkan peraturan atau perjanjian kerja 
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yang isinya menuntut kepada karyawan untuk bekerja dengan baik sehingga 

mendapat penilaian baik. Sebagai kompensasi atas prestasi kerja yang baik 

tersebut karyawan berhak mendapatkan promosi atau insentif sesuai dengan 

kinerjanya. 

2. Bagi akademisi adalah peneliti yang ingin mengembangkan penelitian ini bisa 

melakukan penelitian mengenai pengaruh stres kerja, motivasi, kompensasi, 

budaya organisasi dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja, turnover dan 

kinerja karyawan menggunakan korelasi kanonik untuk mengetahui pengaruh 

simultan dan pengaruh yang dominan variabel bebas terhadap variabel terikat 
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PETUNJUK PENGISISAN KUESIONER 

Kuesioner ini memuat sejumlah pertanyaan. Silahkan anda tunjukkan seberapa 

besar tingkat pesetujuan atau ketidaksetujuan Anda terhadap setiap pemyataan 

dengan memberi tanda (X) atau ('1) pada kotak jawaban yang dipilih. Pilihan 

jawaban yang tersedia meliputi: 

SS Sangat Setuju 

s Setuju 

KS Kurang Setuju 

TS Tidak Setuju 

STS Sangat Tidak Setuju 

DATA PRIBADI RESPONDEN 

Berilah tanda (X) pada huruf yang Anda Pilih: 

1 Jenis a. Laki-laki b. Perempuan 

Kelamin 

2 Usia a.< 20 b. 20-30 c. 30-40 d. 40-50 e. > 50 

tahun tahun tahun tahun tahun 

3 Pendidikan 

Tertinggi a.SMP/ b.SMU/ C. DI/III 
d. s 1 e. S2 

Yang Sedcrajat Scderajat DIII 

Ditamatkan 

4 Masa Kerja d. 7-9 C. > 9 
a.< 1 tahun b. 1-3 tahun c. 4-6 tahun 

tahun tahun 

5 Bekerja di 
a. Direksi b. Penjualan c. Servis d. Administrasi 

Bagi an 
Keuangan 
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A. STRES KERJA 

STS TS KS 
San°at Tidak Setu u Tidak Setu u Kurano Se tu ·u 

No Pemyat~·~t'~~·;;hi'~· 
Semakin hari pertanyaan atau instruksi pimpinan 

1. 

2. 

" _). 

4. 

semakin membuat saya tidak nyaman bekerja 

Semakin hari semakin besar keinginan untuk 

mencari pekerjaan barn yang lebih sesuai 

Semakin hari saya merasa dalam jangka panjang 

pekerjaan ini akan menggangu kesehatan saya 

Semakin hari saya merasa semakin berat 

pekerjaan yang saya terima 

Bila beban kerja seperti saat ini semakin hari 

5. waktu untuk menyelesaikan pekerjaan saya 

semakin panjang 

6. 

1--
Semakin hari hubungan saya dengan atasan atau 

rekan kerja semakin kurang harmonis 

Semakin hari saya menjadi gelisah karena 

keluarga saya tidak mendukung saya bckerja di 1 7. 

I I sini 
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s SS 
Setu·u San at Setu u 
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B. MOTIVASI 

STS TS KS 
San°at Tidak Setu u Tidak Setu'u Kuran Setu u 

Nq;. ~P~my~~;a~J~i<·::~;- ; 
Semakin hari saya bekerja lebih baik karena gaji 

1. yang saya terima bisa memenuhi kebutuhan 

sehari-hari 

2. 

3. 

Semakin hari saya merasa aman dan nyaman 

bekerja di sini 

Semakin hari bekerja di sini membuat saya 

dihargai dalam pergaulan di masyarakat 

Semakin hari pekerjaan saya semakin dihargai 

4. oleh atasan dan rekan kerja karena saya 

berprestasi dalam bekerja 

Semakin hari saya memiliki peluang dan 

kesempatan mengembangkan ketrampilan dan 

kcmampuan saya di perusahaan ini 

Scmakin hari saya merasa mcmpunyai hubungan 

6. kerja yang semakin harmonis dengan atasan 

maupun clcngan rekan kerja 
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s SS 
Setu u San at Setu u 

~-- ·--- ------------------+-----+-----+--·--+-

7. 

Saya merasa saat ini mempunyai keahlian dan 

ketrampilan kerja yang bisa membimbing dan 

mengarahkan karyawan lain untuk bekerja dengan 

baik 

Scmakin hari rasa tanggung jawab saya terhaclap 

8. pekerjaan scrnakin tinggi sehingga saya bekerja 

sernakin baik 
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C. KOMPENSASI 

STS TS KS s SS 
San<>at Tidak Setu·u Tidak Setu·u Kuran Setu u Setu u San at Setu u 

No Pernyataan•;;[~+ · • >. • ·sTS TS KS S SS 
' ' ~t:;~·~*· ,~;: 

1. Saya menerima gaji dan bonus sesuai dengan 

beban kerja saya di perusahaan 

2. Saya merasa gaji dan bonus yang dibayarkan 

sudah adil sesuai pekerjaan yang saya lakukan 

3. Gaji yang diberikan perusahaan dapat menjamin 

kelangsungan hidup saya dan keluarga 

4. Gaji dan bonus yang diberikan sesuai dengan 

permintaan dan persediaan karyawan 

5. Besar kecilnya gaji dan bonus yang diterima harus 

sesuai dengan resiko dan tanggung jawab 

peke1jaan 

6. Gaji dan bonus yang saya terima sebanding 

dengan pengorbanan yang saya lakukan 

7. Dibandingkan dengan perusahaan lain yang 

sejenis. gaji dan bonus yang saya terima sudah 

l~- i teras~d_i_l_d_a_n_\_v_aJ_· a_r ____________ ~-~-~-~-~J 
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D. KINERJA 

STS TS KS S 
San at Tidak Setu·u Tidak Setu·u Kuran Setu u Setu · u 

No £t~my;it 
'. ;;t;.~,__. ;;~~' 

1. Saya merasa menyelesaikan pekerjaan saya 

dengan baik dan tepat waktu 

2. Saya merasa mendapat kepercayaan atasan untuk 

menyelesaikan pekerjaan yang bersifat segera 

3. Saya merasa memahami dan mengetahui dengan 

baik pekerjaan yang saya kerjakan sehari-hari 

4. Saya merasa sclalu menyegerakan kerja dan 

berinisiatif dengan cara terbaik untuk 

meningkatkan kualitas kerja saya 

5. Saya merasa seluruh permasalahan kerja yang 

te1jadi bisa saya selesaikan 

6. Saya merasa bekerja dengan penuh tanggung 

jawab 

7. Say a merasa bisa bekerja sama dengan atasan dan 

karycnvan lain dalam menyelcsaikan pekc1jaan 

8. Saya merasa selalu menerapkan disiplin kcrja dan 

bekerja sesuai prosedur yang berlaku 

19 
Saya sanggup menerima sanksi bila melakukan 

kesalahan dalam bekerja 
,---.------+----

! I 0. Sa ya merasa sclalu berinovasi dan 

1

\

1 

mengembangkan ide kreatif mencari solusi dalam 

pekerjaan 
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SS 
Sano at Setu \1 
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C. Basil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Correlations 

Stres Stres Stres 
Kerja 1 Kerja 2 Kerja 3 

St res Pearson - .. 
Kerja 1 Correlation 

1 .711 .467 

Sig. (2-tailed) .000 .008 

N 31 31 31 

Stres Pearson .. .. 
Kerja 2 Correlation 

.711 1 .672 

Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 31 31 31 

St res Pearson 
.467 

.. 
.672 

.. 
1 

Kerja 3 Correlation 

Sig. (2-tailed) .008 000 

N 31 31 31 

Stres Pearson .. 
.782 

.. 
.494 

.. 
Kerja 4 Correlation 

.764 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .005 

N 31 31 31 

St res Pearson .. .. . . 
Kerja 5 Correlation 

.721 .857 .694 

Sig. (2-tailed) .000 000 .000 

N 31 31 31 

Stres Pearson 
.567 

.. 
.726 

.. 
.604 

.. 
Kerja 6 Correlation 

Sig (2-tailed) .001 000 .000 

N 31 31 31 

Stres Pearson .. .. 
Kerja 7 Correlation 

.398 .680 .552 

Sig. (2-tailed) .027 .000 .001 

N 31 31 31 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Stres 
Kerja 4 

-.764 

.000 

31 

-.782 

.000 

31 
.. 

.494 

.005 

31 

1 

31 
.. 

.791 

.000 

31 
.. 

.659 

000 

31 
.. 

.631 

.000 

31 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Cronbach's Standardized 

St res 
Kerja 5 

.. 
.721 

.000 

31 

.. 
.857 

.000 

31 
.. 

.694 

.000 

31 
.. 

.791 

.000 

31 

1 

31 

.. 
.795 

.000 

31 
.. 

.691 

.000 

31 

Alpha Items N of Items 

.928 7 .928 
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Stres Stres 
Kerja 6 Kerja 7 

.. 
.567 .398 

.001 .027 

31 31 

- .. 
.726 .680 

.000 .000 

31 31 

- .. 
.604 .552 

.000 .001 

31 31 
.. .. 

.659 .631 

.000 .000 

31 31 
. . .. 

.795 .691 

.000 .000 

31 31 

1 .406 

.023 

31 31 

.406 1 

.023 

31 31 
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Item-Total Statistics 

Scale Corrected Cronbach's 
Scale Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item 
Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted 

Stres Kerja 1 15.16 21.273 .732 .921 

Stres Kerja 2 15.32 18.826 .894 .904 

Stres Kerja 3 15.55 23.189 .674 .927 

Stres Kerja 4 15.13 18.783 .829 .913 

Stres Kerja 5 15.13 18.849 .923 .901 

Stres Kerja 6 15.26 20.731 .749 .919 

Stres Kerja 7 15.68 23.292 .654 .929 

Correlations 

Motivasi Motivasi Motivasi Motivasi Motivasi Motivasi Motivasi Motivasi 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Motivasi Pearson 
1 .788 

.. 
.722 

.. 
.252 .153 .004 .146 .201 1 Correlation 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .171 .411 .984 .434 .278 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 

Motivasi Pearson 
. 788 

.. 
.671 

.. 
.309 

2 Correlation 
1 .369 .198 .287 .407 

Sig (2-tailed) .000 .000 .091 .041 .285 .117 .023 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 

Motivasi Pearson .. .. 
.381 

. . 
3 Correlation 

.722 .671 1 .225 .127 .528 .364 

Sig (2-tailed) .000 .000 .034 .224 .497 .002 .044 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 

Motivasi Pearson 
.252 .381 1 .674 

.. 
.405 .617 

.. 
.401 

4 Correlation 
.309 

Sig. (2-tailed) .171 .091 .034 .000 .024 000 .025 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 

Motivasi Pearson 
.153 .225 .674 

.. 
.480 

.. 
.389 .245 

5 Correlation 
.369 1 

Sig (2-tailed) .411 .041 .224 .000 .006 .030 185 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 

Motivas1 Pearson .405 
.. 

.391 .335 
6 Correlation 

.004 .198 .127 .480 1 

Sig (2-tailed) .984 .285 .497 .024 .006 .030 .066 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 

Motivasi Pearson .. 
.617 

.. 
.391 1 .404 

7 Correlation 
.146 .287 .528 .389 

Sig (2-tailed) .434 .117 .002 .000 .030 .030 .024 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 

Motivasi Pearson .201 .407 .364 .401 .245 .335 .404 1 
8 Correlation 
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Sig (2-tailed) .278 .023 .044 

N 31 31 31 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

.025 

31 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.827 

.185 .066 

31 31 

8 

Item-Total Statistics 

Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item-
Item Deleted Item Deleted Total Correlation 

Motivasi 1 26.00 13.000 .507 

Motivasi 2 25.87 11.916 .668 

Motivasi 3 26.06 12.062 .678 

Motivasi 4 25.97 13.099 .626 

Motivasi 5 26.06 13.996 .515 

Motivasi 6 25.55 14.323 .369 

Motivasi 7 26.19 12.828 .566 

Motivasi 8 25.81 14.028 .489 

Correlations 

116 

.024 

31 31 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

.814 

.790 

.788 

.798 

.813 

.829 

.805 

.815 

Korn pens Korn pens Korn pens Korn pens Kompens Korn pens Korn pens 
asi 1 asi2 asi3 asi4 asi 5 asi6 asi 7 

Korn pens Pearson .. .. . . 
asi 1 Correlati 1 .611 .618 .396 .436 .501 .292 

on 

Sig (2-
.000 .000 .027 .014 .004 111 tailed) 

N 31 31 31 31 31 31 31 

Korn pens Pearson .. .. .. 
asi 2 Correlati .611 1 .532 .485 .256 .428 .323 

on 

Sig (2-
.000 .002 .006 .165 .016 .077 

tailed) 

N 31 31 31 31 31 31 31 

Korn pens Pearson .. .. .. 
asi3 Correlati .618 .532 1 .528 .240 .383 -070 

on 

Sig. (2-
.000 .002 .002 .193 .033 .709 

tailed) 

N 31 31 31 31 31 31 31 
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Korn pens Pearson . .. .. .. 
asi 4 Correlati .396 .485 .528 1 .496 

on 

Sig. (2-
.027 .006 .002 .005 

tailed) 

N 31 31 31 31 31 

Korn pens Pearson . .. 
asi 5 Correlati .436 .256 .240 .496 1 

on 

Sig. (2-
.014 .165 .193 .005 

tailed) 

N 31 31 31 31 31 

Korn pens Pearson .. .. . 
asi6 Correlati .501 .428 .383 .524 .444 

on 

Sig. (2-
.004 .016 .033 .002 .012 

tailed) 

N 31 31 31 31 31 

Korn pens Pearson 
asi 7 Correlati .292 .323 -.070 .204 .282 

on 

Sig. (2-
.111 .077 .709 .272 .124 

tailed) 

N 31 31 31 31 31 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.820 7 

Item-Total Statistics 

Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item-
Item Deleted Item Deleted Total Correlation 

Kompensasi 1 22.52 9.391 .704 

Kompensasi 2 22.65 9.303 .643 

Kompensasi 3 22.39 9.378 .529 

Kompensasi 4 22.19 9.695 .632 

Kompensasi 5 21.74 10.665 .493 

Kompensasi 6 22.10 9.624 .649 

Kompensasi 7 22.23 10.981 .315 
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.. 
.524 .204 

.002 .272 

31 31 

.444 .282 

.012 .124 

31 31 

1 .444 

.012 

31 31 

.444 1 

.012 

31 31 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

.772 

.781 

.805 

.784 

.807 

.781 

.835 
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Correlations 

Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja 
1 2 3 4 5 

Kinerja Pearson .. 
.171 .590 - .248 

1 Correlation 
1 .550 

Sig. (2-tailed) .001 .358 .000 .179 

N 31 31 31 31 31 

Kinerja Pearson .. -
2 Correlation 

.550 1 .267 .390 .461 

Sig. (2-tailed) .001 .147 .030 .009 

N 31 31 31 31 31 

Kinerja Pearson 
.267 1 .141 .161 3 Correlation 

.171 

Sig. (2-tailed) .358 .147 .451 .388 

N 31 31 31 31 31 

Kinerja Pearson .. 
.390 .141 1 .138 4 Correlation 

.590 

Sig. (2-tailed) 000 .030 .451 .460 

N 31 31 31 31 31 

Kinerja Pearson 
.248 .461 

.. 
.161 .138 1 5 Correlation 

Sig. (2-tailed) .179 .009 .388 .460 

N 31 31 31 31 31 

Kinerja Pearson .. 
6 Correlation 

.286 .358 .503 .419 120 

Sig. (2-tailed) 118 .048 .004 .019 .521 

N 31 31 31 31 31 

Kinerja Pearson 
.295 .335 .164 .360 .019 

7 Correlation 

Sig. (2-tailed) .107 .065 .378 .046 .920 

N 31 31 31 31 31 

Kinerja Pearson .. .. 
8 Correlation 

.450 .599 .443 .469 .280 

Sig. (2-tailed) .011 000 .013 .008 .127 

N 31 31 31 31 31 

Kinerja Pearson 
.177 .310 .240 .205 .415 

9 Correlation 

Sig. (2-tailed) .341 .090 .193 .268 .020 

N 31 31 31 31 31 

Kinerja Pearson .. 
10 Correlation 

.316 .704 .254 .244 .397 

Sig. (2-tailed) .083 .000 .168 .185 .027 

N 31 31 31 31 31 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja 
6 7 8 9 10 

.286 .295 .450 .177 .316 

.118 .107 .011 .341 .083 

31 31 31 31 31 

. .. .. 
.358 .335 .599 .310 .704 

.048 .065 .000 .090 .000 

31 31 31 31 31 
.. 

.503 .164 .443 .240 .254 

.004 .378 .013 .193 .168 

31 31 31 31 31 
.. 

.419 .360 .469 .205 .244 

.019 .046 .008 .268 .185 

31 31 31 31 31 

.120 .019 .280 .415 397 

.521 .920 .127 .020 .027 

31 31 31 31 31 
.. .. 

1 .183 .594 .336 511 

.323 .000 .065 .003 

31 31 31 31 31 

.183 1 .455 .013 .269 

.323 .010 .946 .143 

31 31 31 31 31 
.. .. 

.594 .455 1 .199 .610 

000 .010 .283 000 

31 31 31 31 31 

.336 .013 .199 1 .413 

.065 .946 .283 .021 

31 31 31 31 31 
.. .. 

.511 .269 .610 .413 1 

.003 .143 .000 .021 

31 31 31 31 31 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.836 10 

Item-Total Statistics 

Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item-
Item Deleted Item Deleted Total Correlation 

Kinerja 1 34.74 20.798 .544 

Kinerja 2 34.94 20.862 .717 

Kinerja 3 34.52 22.725 .394 

Kinerja 4 34.84 21.473 .523 

Kinerja 5 34.74 23.131 .375 

Kinerja 6 34.52 21.925 .585 

Kinerja 7 34.61 23.245 .369 

Kinerja 8 34.39 19.578 .739 

Kinerja 9 34.45 23.456 .386 

Kinerja 10 34.90 21.024 .650 

D. Hasil Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas P-P Plot 

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 

.!:I 
0 ..... 

Cl.. 
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E o 6 
::J 
u 
"C 
Qj 
+"' 
0 04 
Qj 
a. 
x 
w 

0.2 

Dependent Variable: Kinerja 

0.2 0.4 0.6 0.8 1 .0 

Observed Cum Prob 

119 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

.820 

.803 

.834 

.821 

.835 

.816 

.835 

.797 

.833 

.809 
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b. Uji Normalitas Histogram 

Histogram 

Dependent Variable: Kinerja 

20 

15 

> u 
c 
GI 
:I 

~10 ... 
IL 

5 

-4 0 

Regression Standardized Residual 

c. Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Unstandardized 
Residual 

N 68 

Normal Parameters• Mean .0000000 

Std. Deviation 1.28141987 

Most Extreme Differences Absolute .059 

Positive .059 

Negative -.049 

Kolmogorov-Smimov Z .490 

Asymp. Sig. (2-tailed) .970 

a. Test distribution is Normal. 

Mean =-4 89E-16 
std Dev. =O .977 

N =68 
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d. Uji Multikolinieritas 

Coefficients a 

Unstandardized Standardized 
Coefficients Coefficients 

Std. 
Model B Error Beta 

1 (Constant) 31.413 3.692 

Stres 
-.465 .068 -.579 

Motivasi .192 .070 .186 

Kompensasi .278 .103 .242 

a. Dependent Variable: Kinerja 

e. U ji Heteroskedastisitas 
Scatterplot 

t Sig. 

8.508 .000 

-
6.880 

.000 

2.757 .008 

2.686 .009 

Dependent Variable: Kinerja 

-;; 
::J 

~ 

"' .. 
a: 
-0 0 .. 
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.'E .. 
-0 

~ -~ 
c 
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·;;; 
"' 
~ 
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a: 
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0 

0 

~ 0 
00 0 

0 

0 0 "<:>'% 
0 

0 0 

0 

.1 

0 

0 0 
0 0 
~ 0 00 

0

0 00 '<!> 0 0 

00 ' 
<eo ~ 

0 0 

Regression Standardized Predicted Value 

95% 
Confidence 
Interval for B 

Lower Upper 
Bound Bound 

24.037 38.789 

-.600 -.330 

.053 .331 

.071 .485 
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Collinearity 
Correlations Statistics 

Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 

-
-.885 -.652 

.341 
.348 2.870 

.696 .326 .137 .542 1.845 

.830 .318 .133 .303 3.302 
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E. Hasil Uji Hipotesis (Uji F da Uji t) 

No Variabel 
Koefisien 

thitung Signifikansi 
Re resi 

Stres Ker·a -0,465 -6,880 0,000 
2 Motivasi 0,192 2,757 0,008 
3 Korn ensas1 0,278 2,686 0,009 

Konstanta 31,413 
Fhituna 113,957 
Si nifikansi F 0,000 
F1abel 2,74 
R 0,835 
T1abel 1,9971 

Model Summaryb 

R Adjusted 
Std. Error Change Statistics 

Durbin-
Model R 

Square R Square 
of the R Square F Sig. F Watson 

Estimate Change Change df1 df2 Change 

1 .918" .842 .835 1.681 .842 113.957 3 64 .000 2.347 

a. Predictors: (Constant), Kompensasi, Motivasi, Stres 

b. Dependent Variable: Kinerja 

Model 
Sum of 

df 
Mean 

F Sig 
Squares Square 

1 Regression 965.527 3 321.842 113.957 .oooa 

Residual 180.752 64 2.824 

Total 1146.279 67 

a. Predictors (Constant), Kompensasi, Motivasi, Stres 

b. Dependent Variable: Kinerja 

42375.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka


	cvr
	123_Page_01
	123_Page_02
	123_Page_03
	123_Page_04
	123_Page_05
	123_Page_06
	123_Page_07
	123_Page_08
	123_Page_09
	123_Page_10
	123_Page_11
	123_Page_12
	123_Page_13
	123_Page_14
	123_Page_15
	123_Page_16
	123_Page_17
	123_Page_18
	123_Page_19
	123_Page_20
	123_Page_21
	123_Page_22
	123_Page_23
	123_Page_24
	123_Page_25
	123_Page_26
	123_Page_27
	123_Page_28
	123_Page_29
	123_Page_30
	123_Page_31
	123_Page_32
	123_Page_33
	123_Page_34
	123_Page_35
	123_Page_36
	123_Page_37
	123_Page_38
	123_Page_39
	123_Page_40
	123_Page_41
	123_Page_42
	456



