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ABSTRACT 

 

This study aims to determine the effect of work stress and work enthusiasm on the 
performance of employees at Baturaja Branch Bentara Sinergies Multifinance (Bess 
Finance). The data analysis technique used is multiple linear regression. After doing the 
research, the results of the partial work stress have t-count value (4.606)> t-table (2.045) 
Work Spirit has t-count (5.471)> t-table (2.045) then Ho is rejected and Ha accepted 
means Job Stress (X1) Work Enthusiasm (X2) has a significant effect on Employee 
Performance at the Baturaja Branch of PT Bentara Sinergies Multifinance (Bess 
Finance). Simultaneously the Communication Ability and Adaptability Ability of F-count 
value is (210,590) greater than F-Table (4,18) thus this means that each independent 
variable influences together on Employee Performance at PT Bentara Sinergies 
Multifinance (Bess Finance) Baturaja Branch. 

The large contribution of Job Stress and Work Enthusiasm towards the 
Performance of Employees of PT Bentara Sinergies Multifinance (Bess Finance) 
Baturaja Branch. 93.6% while the remaining 6.4% is influenced by other variables such 
as the work environment and work motivation. 
 
Keywords: Work Ability, Work Spirit, Employee Performance 
 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sumber daya manusia 

merupakan aset organisasi yang 

sangat vital. Peran dan fungsinya 

tidak dapat digantikan oleh sumber 

daya lainnya. Dalam suatu 

organisasi, sumber daya manusia 

bukan hanya sebagai alat produksi, 

tetapi juga berperan aktif dalam 

kegiatan produksi. Saat ini, keudukan 

sumber daya manusi bukan bukan 

hanya sebagai alat produksi, serta 

segala aktivitas organisasi. Sumber 

daya manusia memiliki andil besar 

dalam menentukan maju atau 

mundurnya suatu organisasi. Oleh 

karena itu, kemajuan suatu organisasi 

ditentukan pula oleh kualitas dan 

kapabilitas sumber daya manusia di 

dalamnya. 

Manajemen sumber daya 

manusia (human resouces 

management) adalah rangkaian 

aktivitas organisasi yang di arahkan 

untuk menarik, mengembangkan, 
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dan mepertahankan tenaga kerja 

yang efektif. Manajer memiliki peran 

besar dalam mengarahkan orang-

orang yang berada di organisasi 

untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan, termasuk memikirkan 

bagaimana memiliki manajemen 

sumber daya manusia (MSDM) yang 

mampu bekerja secara efektif dan 

efisien. Memang sudah menjadi 

tujuan umum bagi MSDM untuk 

mampu memberikaan kepuasan kerja 

yang maksimal kepada pihak 

manajemen perusahaan yang lebih 

jauh mampu membawa pengaruh 

pada nilai perusahaan (company 

value) baik secara jangka pendek 

maupun jangka panjang (Fahmi, 

2016:1) 

Organisasi adalah wadah 

yang memungkinkan masyarakat 

dapat meraih hasil yang sebelumnya 

tidak dapat dicapai oleh individu 

secara sendiri-sendiri. Organisasi 

merupakan suatu unit terkoordinasi 

yang terdiri setidaknya dua orang, 

berfungsi mencapai suatu sasaran 

tertentu atau serangkaian sasaran. 

Dalam organisasi perlu adanya 

manusia, karena manusia adalah 

pendukung utama setiap organisasi 

apapun bentuk dari organisasi 

tersebut (Rivai,2013:170) 

Gibson mengemumakan 

bahwa stres kerja di konseptualisasi 

dari beberapa titik pandang, yaitu 

stres sebagai simulus, stres sebagai 

respons dan stres sebagai simulus-

respons (Rivai,2013:307) 

Semangat kerja adalah 

kondisi dari sebuah kelompok 

dimana ada tujuan yang jelas dan 

tetap yang dirasakan menjadi penting 

dan terpadu dengan tujuan individu. 

Semangat kerja karyawan karyawan 

yang tinggi akan mempermudah 

mencapai tujuan, sedangkan 

semangat kerja yang rendah akan 

menghambat tercapainya tujuan yang 

telah di tetapkan sebelumnya. Hal ini 

berarti bahwa semangat kerja 

karyawan sangat menentukan 

berhasil tidaknya suatu organisasi 

atau karyawan tersebut untuk 

berprestasi. 

Kinerja karyawan (employee 

performance)adalah tingkat terhadap 

mana karyawan mencapai 

persyaratan-persyaratan pekerjaan 

(Simamora,2004)  

 Perusahaan harus memiliki 

kinerja. Kinerja yang baik atau tinggi 

dapat membantu perusahaan 
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memperoleh keuntungan sebaliknya, 

bila kinerja turun dapat merugikan 

perusahaan. Oleh karenanya kinerja 

karyawan perlu memperoleh 

perhatian antara lain dengan jalan 

melaksanakan kajian berkaitan 

dengan variabel dengan stres kerja 

dan semangat kerja. 

Sejalan dengan kondisi 

tersebut maka PT Bentara Sinergis 

Finance (Bess Finance) Cabang 

Baturaja sebagai salah satu 

perusahaan pembiayaan yang berada 

di Baturaja dituntut untuk 

meningkatkan kemampuan dalam 

persaingan, salah satunya dengan 

memperhatikan faktor tenaga kerja. 

Permasalahan yang dialami oleh 

tenaga kerja diantaranya stres kerja, 

penurunan semangat kerja dan 

penurunan kinerja. 

Berdasarkan observasi pada 

PT Bentara Sinergis Finance (Bess 

Finance) Cabang Baturaja terdapat 

permasalahan diantaranya adalah 

beban kerja yang berlebihan. Beban 

kerja yang berlebihan seperti target 

yang diberikan oleh pihak 

perusahaan terlalu tinggi dan 

akhirnya karyawan sulit untuk 

melampaui target tersebut. Dengan 

beban kerja yang berlebihan ini 

mengakibatkan karyawan akan 

mengalami stres kerja dan  

berdampak terhadap kinerja 

karyawan itu sendiri. Seharusnya 

beban kerja yang berlebihan ini 

disertai dengan  pemberian insentif, 

bonus dan reward yang bisa 

mendorong agar karyawan lebih 

termotivasi dalam menjalankan 

pekerjaannya. Namun pada 

kenyataannya pihak perusahaan tidak 

memberikan itu semua secara penuh 

kepada karyawan. sehingga 

mengakibatkan karyawan memilih 

turn over dari perusahaan karna 

pemberian insentif, bonus dan 

reward tidak sesuai dengan apa yang 

dijanjikan oleh pihak perusahaan dan 

mengakibatkan kinerja karyawan 

menurun dan pada akhirnya akhirnya 

karyawan memilih mencari 

pekerjaaan yang lebih baik. 

Berawal dari latar belakang 

diatas, maka peneliti memilih untuk 

mengambil judul “Pengaruh Stres 

Kerja Dan Semangat Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan Di 

PT Bentara Sinergis Finance (Bess 

Finance) Cabang Baturaja. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang 

diatas, maka peneliti dapat 
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merumuskan permasalahannya yaitu 

apakah ada pengaruh stres kerja dan 

semangat kerja terhadap kinerja 

karyawan di PT Bentara Sinergis 

Finance (Bess Finance) Cabang 

Baturaja baik secara parsial maupun 

simultan? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaruh stres kerja dan semangat 

kerja terhadap kinerja karyawan di 

PT Bentara Sinergis Finance (Bess 

Finance) Cabang Baturaja baik 

secara parsial maupun simultan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Stres Kerja  

Konflik kerja dan stres kerja 

menurut Minarsih (2011) dalam 

Rivai (2009:717) merupakan 

persoalan kerja yang tidak dapat 

dihindari. Kedua hal tersebut pasti 

terjadi, apalagi pada suatu organisasi 

yang sudah besar dimana persoalan 

akan terus ada. Konflik kerja dapat 

timbul dari diri sendiri maupun 

lingkungan tempat kerja. Akibat dari 

konflik kerja bisa positif bisa negatif. 

Akibat positif dari konflik kerja, 

misalnya meningkatnya produktivitas 

kerja karena masing-masing individu 

berusaha untuk memberikan yang 

terbaik, sedangkan akibat negatif dari 

konflik kerja adalah biasanya akan 

timbul stres kerja karena masing-

masing individu merasa tidak 

nyaman dengan kondisi yang ada dan 

pihak yang terlibat saling mencari 

kebenarannya sendiri. 

Stres kerja adalah suatu 

keadaan yang menekan diri dan jiwa 

seseorang diluar batas 

kemampuannya, sehingga jika terus 

dibiarkan tanpa ada solusi maka ini 

akan berdampak pada kesahatannya. 

Stres tidak timbul begitu saja namun 

sebab-sebab stres timbul umumnya 

diikuti oleh faktor peristiwa yang 

mempengaruhi kejiwaan seseorang, 

dan peristiwa itu terjadi diluar 

kemampuannya sehingga kondisi 

tersebut telah menekan jiwanya 

(Fahmi, 2016:214).  

 

Semangat Kerja 

 Hasibuan (2017) 

mengemukakan bahwa yang 

dimaksud semangat kerja adalah “ 

semangat kerja adalah keinginan dan 

kesungguhan seseorang mengerjakan 

pekerjaannya serta berdisiplin untuk 

mencapai prestasi yang maksimal, 
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semangat kerja yang tinggi ditandai 

dengan kesungguhan, kegairahan dan 

mengarah kepada pekerjaan. 

Semangat kerja muncul dari 

kepuasan kerja para pekerja dalam 

menjalankan pekerjaan dan 

hubungan mereka dengan 

organisasi”. 

 Hasibuan (2017) semangat 

kerja adalah keinginan dan 

kesungguhan seseorang mengerjakan 

pekerjaannya denagn baik serta 

berdisiplin untuk mencapai prestasi 

kerja yang maksimal. Dengan 

semangat kerja yang tinggi maka 

kinerja akan meningkat karena para 

pegawai akan melakukan pekerjaan 

secara lebih giat sehingga pekerjaan 

yang diharapkan lebih cepat dan 

lebih baik. 

 

Kinerja 

 Adapun pengertian dari 

manajemen kinerja adalah suatu ilmu 

yang memadukan seni didalamnya 

untuk menerapkan suatu konsep 

manajemen yang memiliki tingkat 

fleksibilitas yang representatif dan 

aspiratif guna untuk mewujudkan 

visi dan misi perusahan dengan cara 

menggunakan orang yang ada di 

organisasi tersebut secara maksimal 

(Fahmi, 2016:177). 

 Kinerja perusahaan adalah 

tingkat pencapaian hasil dalam 

rangka mewujudkan tujuan 

perusahaan. Manajemen kinerja 

adalah keseluruhan kegiatan yang 

dilakukan untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan atau organisasi, 

termasuk kinerja masing-masing 

individu dan kelompok kerja 

diperusahaan tersebut (Veithzal 

2009:406). 

 Kinerja (performance) adalah 

hasil pekerjaan yang dicapai 

seseorang berdasarkan persyaratan-

persyaratan pekerja (job 

requirement). Suatu pekerjaan 

mempunyai persyaratan tertentu 

untuk dapat dilakukan dalam 

mencapai tujuan yang disebut juga 

sebagai standar pekerjaan (job 

standard) (Bangun,2012:231). 

 

Hubungan Antara Stres Kerja Dan 

Semangat Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan 

Hubungan Stres Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan 

Menurut Fahmi (2016:217) 

salah satu dampak stres yang 

memiliki pengaruh pada organisasi 
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adalah terjadinya penurunan pada 

produktivitas pada organisasi. 

Karena sukses atau kegagalan suatu 

organisasi pada hakikaktnya 

disebabkan oleh hal-hal yang 

dilakukan atau gagal dilakukan oleh 

para karyawan, perubahan terencana 

juga peduli akan pengubahan 

perilaku individu-individu dan 

kelompok dalam organisasi itu. 

Dengan kata lain suatu organisasi 

perlu menekan dampak stres pada 

produktivitas kerja, artinya karyawan 

yang mengalami stres tidak boleh 

mempengaruhi hasil kerja sehingga 

target produktivitas dapat terus 

dicapai. 

 

Hubungan Semangat Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan 

Hasibuan (2017) 

mengemukakan bahwa yang 

dimaksud dengan semangat kerja 

adalah “ semangat kerja adalah 

keinginan dan kesungguhan 

seseorang mengerjakan pekerjaannya 

serta disiplin untuk mencapai prestasi 

kerja yang maksimal, semangat kerja 

yang tinggi ditandai dengan 

kesungguhan, kegairahan dan 

mengarah kepada pekerjaan. 

Semangat kerja muncul dari 

kepuasan kerja para pekerja dalam 

menjalankan pekerjaan dan 

hubungan mereka dengan 

organisasi”. Semangat kerja 

karyawan yang tinggi akan 

mempermudah pencapaian tujuan, 

sedangkan semngat kerja yang 

rendah akan menghambat 

tercapainya tujuan yang telah di 

tetapkan sebelumnya. Hal ini berarti 

bahwa semangat kerja sangat 

menentukan berhasil tidaknya suatu 

organissi atau karyawan tersebut 

untuk berprestasi. 

Menurut Nitisemito 

(2009:160) apabila suatu perusahaan 

mampu meningkatkan semangat dan 

kegairahan kerja, maka mereka itu 

akan memperoleh banyak 

keuntungan. Dengan meningkatnya 

semangat dan kegairahan kerja maka 

pekerjaan akan lebih cepat 

diselesaikan, kerusakan akan 

dikurangi, absensi akan dapat 

diperkecil, kemungkinan 

perpindahan karyawan/pegawai 

dapat diperkecil seminimal mungkin, 

dan sebagainya. Hal ini semua berarti 

diharapkan bukan saja produktivitas 

kerja dapat ditingkatkan, tetapi juga 

ongkos per unit dapat diperkecil. 
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Kerangka Pemikiran 

Setiap perusahaan pasti 

menginginkan kinerja yang tinggi 

dari karyawan-karyawannya agar 

dapat berprestasi. Dalam variabel 

kerangka pemikiran penelitian ini 

terdapat kerangka pemikiran yang 

menunjukkan variabel bebas dan 

variabel terikat. Kerangka pemikiran 

teoritis di tampilkan sebagai berikut. 

 
Gambar 1 

Kerangka pemikiran 
 

 

 

 

 

 

Hipotesis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2008:93) 

Hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian,oleh karena itu rumusan 

masalah penelitian biasanya disusun 

dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

Hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah diduga ada 

pengaruh stres kerja dan semangat 

kerja terhadap kinerja karyawan di 

PT Bess Finance Cabang Baturaja 

baik secara parsial maupun simultan. 

METODELOGI PENELITIAN 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada 

PT. Bentara Sinergies Multi Finance 

(Bess Finance) Cabang Baturaja  

ruang lingkup pembahasan pada 

pengaruh stres kerja dan semangat 

kerjaterhadap Kinerja Karyawan. 

 

Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu data primer. 

Menurut Sugiyono (2017:225) 

sumber primer adalah sumber data 

yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data. Data primer 

dalam penelitian ini diperoleh 

dengan menyebar kuesioner kepada 

karyawan pada PT. Bess Finance 

cabang Baturaja adalah daftar 

pertanyaan yang didistribusikan 

untuk diisi dan dikembalikan atau 

dapat juga dijawab dibawah 

pengawasan peneliti. 

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Stres Kerja (X1) 

Semangat Kerja (X2) 

Kinerja Karyawan 

(Y) 
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Uji Validitas 

Uji validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukan tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu 

instrument.Suatu instrument yang 

valid mempunyaiu validitas tinggi 

dan sebaliknya bila tingkat 

validitasnya rendah maka instrument 

tersebut kurang valid (Sunarto, 

2007:349). 

   

Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas menunjukan 

pada suatu pengertian bahwa sesuatu 

intrumen dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul 

data karena instrument tersebut 

sudah dianggap baik. Instrument 

yang baik tidak akan bersifat 

tendensius mengarahkan responden 

untuk memilih jawaban-jawaban 

tertentu. Reliable artinya dapat 

dipercaya juga dapat diandalkan. 

Sehingga beberapa kali diulang pun 

hasilnya akan tetap sama 

(konseisten) Sunarto (2007:348) 

 Menurut Arikunto 

(2010),setelah nilai koefisien 

reabilitas di peroleh, maka ditetapkan 

suatu nilai koefisien reabilitas paling 

kecil yang dianggap realiabel. 

Adapun kaidah keputusan suatu 

instrument dapat dikatakan handal 

(reliabel) bila memiliki koefisien 

reliabilitas atau alpha sebesar 0,6 

atau lebih. 

 

Uji Asumsi Klasik 

Menurut Abdul (2011:78)  

Uji asumsi klasik adalah beberapa 

asumsi yang mendasari variabel 

analisis regresi linier berganda.  Uji 

asumsi klasik merupakan persyaratan 

pengujian statistik yang harus 

dipenuhi terlebih dahulu dalam 

analisis regresi berganda atau data 

yang bersifat ordinary least square 

(OLS). Jika regresi linier berganda 

memenuhi beberapa asumsi maka 

merupakan regresi yang baik. Tujuan 

pengujian asumsi klasik adalah untuk 

memberikan kepastian bahwa 

persamaan regresi yang didapatkan 

memiliki ketepatan dalam estimasi, 

tidak bias dan konsisten. 

Pengujian asumsi klasik 

diperlukan untuk mengetahui apakah 

hasil estimasi regresi yang dilakukan 

benar-benar bebas dari adanya gejala 

heteroskedastisitas, gejala 

multikolinearitas, dan gejala 

autokorelasi. Model regresi akan 

dapat dijadikan alat estimasi yang 

tidak bias jika telah memenuhi 
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persyaratan BLUE (Best Linear 

Unbiased Estimator) yakni tidak 

terdapat heteroskedastistas, tidak 

terdapat multikolinearitas, dan tidak 

terdapat autokorelasi. Jika terdapat 

heteroskedastisitas, maka varian 

tidak konstan sehingga dapat 

menyebabkan biasnya standar error. 

Jika terdapat multikolinearitas, maka 

akan sulit untuk mengisolasi 

pengaruh-pengaruh individual dari 

variabel, sehingga tingkat 

signifikansi koefisien regresi menjadi 

rendah. Dengan adanya autokorelasi 

mengakibatkan penaksir masih tetap 

bias dan masih tetap konsisten hanya 

saja menjadi tidak efisien. Oleh 

karena itu, uji asumsi klasik perlu 

dilakukan. Pengujian-pengujian yang 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

 

Uji Normalitas 

  Menurut Priyatno (2013 :34) 

uji normalitas data dilakukan untuk 

melihat tingkat kenormalan data 

yang digunakan, apakah data 

berdistribusi normal atau tidak. 

Tingkat kenormalan data sangat 

penting, karena dengan data yang 

terdistribusi normal, maka maka data 

tersebut dianggap dianggap dapat 

mewakili populasi. Uji normalitas 

data menjadi persyaratan pokok 

dalam analisis parametrik seperti 

korelasi pearson, uji perbandingan 

rata-rata, analisis varian, dan 

sebagainya, karena data-data yang 

akan dianalisis parametric harus 

terdistribusi normal. 

  

Uji Multikolinearitas 

 Menurut Priyatno (2013:56), 

uji multikolinearitas adalah keadaan 

dimana terjadi hubungan linier yang 

sempurna atau mendekati sempurna 

antar variable independen dalam 

model regresi. Suatu model regresi 

dikatakan mengalami 

multikolinieritas jika ada fungsi 

linier yang sempurna pada beberapa 

atau semua independenvariabel 

dalam fungsi linier.NDan hasilnya 

sulit didapatkan pengaruh antara 

independen dan dependen 

variable.Model regresi yang baik 

seharusya tidak terjadi korelasi 

diantara variable independen. 

  

Heteroskedastisitas 

Menurut Priyatno (2013 : 62) 

heteros kedastisitas adalah keadaan 

dimana terjadi ketidaksamaan 

variable dari residual untuk semua 

pengamatan pada model regresi. 
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Model regresi yang baik adalah tidak 

terjadi masalah heteroskedastisitas. 

Ada beberapa metode pengujian 

yang bisa digunakan di antaranya 

yaitu Uji Park, Uji Glesjer,  Melihat 

pola grafik regresi, dan uji koefisien 

korelasi Spearman. 

 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier 

berganda adalah hubungan secara 

linear antara dua atau lebih variabel 

independen (X1, X2,….Xn) dengan 

variabel dependen (Y). Analisis ini 

untuk mengetahui arah hubungan 

antara variabel independen dengan 

variabel dependen apakah masing-

masing variabel independen 

berhubungan positif atau negatif dan 

untuk memprediksi nilai dari variabel 

dependen apabila nilai variabel 

independen mengalami kenaikan 

atau penurunan. Data yang 

digunakan biasanya berskala interval 

atau rasio. Analisis ini akan 

dilakukan melalui beberapa tahapan 

sebagai berikut: 

 

Transformasi Data 

  Sebelum dilakukan analisis 

regresi linear berganda, tahap awal 

yang dilakukan adalah 

mentransformasi data yang diolah 

berdasarkan hasil dari kuesioner 

yang berasal dari jawaban responden. 

Jawaban responden diberi skor atau 

nilai berdasarkan skala likert, yang 

alternatif jawabannya terdiri dari 

yaitu sangat setuju, setuju, netral, 

tidak setuju, sangat tidak setuju 

(Ridwan dan Sunarto, 2014). 

  Data dari jawaban responden 

adalah bersifat ordinal, syarat untuk 

bisa menggunakan analisis regresi 

adalah paling minimal skala dari data 

tersebut harus dinaikkan menjadi 

skala interval, melalui Method of 

Successive Interval (MSI). Skala 

interval menentukan perbedaan, 

urutan dan kesamaan besaran 

perbedaan dalam variabel, karena itu 

skala interval lebih kuat 

dibandingkan skala nominal dan 

ordinal (Ridwan dan Sunarto, 2014).  

 

Spesifikasi Model Analisis Regresi 

Linear Berganda 

Menurut Sugiyono ( 2008 : 

284 ), secara umum regresi linear 

tiga variabel dapat dimodelkan 

sebagai berikut: 

Y = b0 + b1 X1 + b2 X2 +e 

Dimana : 

Y   = Kinerja Karyawan  
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b0 = Konstanta  

b1,2, `=  Koofisiensi  

X1    = Stres Kerja 

X2 = Semangat Kerja 

e = error term 

 

Pengujian Hipotesis 

Uji t (Pengujian Secara 

Individu/parsial) 

 Uji-t pada dasarnya untuk 

mengetahui perbedaan variable yang 

dihipotesiskan. Hipotesis nol (Ho) 

penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut (Abdul, 2011:75): 

1) Stress kerja (X1) 

Hipotesis yang diajukan : 

Ho,β1= 0, artinya, stres kerjs 

tidak ada pengaruh terhadap 

kinerja karyawan PT Bentara 

Sinergis Finance (Bess 

Finance) Cabang Baturaja 

Ha, β1≠ 0, artinya, stres kerja 

ada pengaruh terhadap kinerja 

karyawan PT Bentara 

Sinergis Finance (Bess 

Finance) Cabang Baturaja 

Semangat kerja (X2) 

Ho, β2 = 0, artinya, semangat 

kerja tidak ada pengaruh 

terhadap kinerja karyawan PT 

Bess Finance cabang 

Baturaja. 

Ha, β2≠ 0, artinya, semangat 

kerja ada pengaruh terhadap 

kinerja karyawan PT Bentara 

Sinergis Finance (Bess 

Finance) Cabang Baturaja 

Kriteria pengambilan keputusan 

berdasarkan uji t adalah sebagai 

berikut: (Abdul, 2011: 75). 

- Ho diterima dan Ha ditolak jika -

thitung>ttabel  atau thitung<ttabel, artinya 

tidak signifikan. 

- Ho ditolak dan Ha diterima jika -t 

hitung< - ttabel  atau thitung>ttabel, 

artinya signifikan 

 

Uji F (Pengujian Secara 

Serempak/Simultan) 

Uji F atau uji anova adalah 

tergolong analisis komparatif lebih 

dari dua variable atau lebih dari dua 

rata-rata. Gunanya untuk menguji 

kemampuan generalisasi artinya data 

sempel dianggap dapat mewakili 

populasi. 

 Hipotesis yang digunakan 

dalam pengujian ini adalah: 

a. Menentukan formulasi hipotesis 

Ho: b1, b2 = 0, Tidak ada 

Pengaruh secara signifikan 

antara stres kerja dan semangat 

kerja terhadap kinerja karyawan. 
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Ha : b1,b2 ≠ 0, Ada pengaruh 

secara signifikan antara stres 

kerja dan semangat kerja 

terhadap kinerja karyawan. 

Menentukan taraf nyata ( α ) 

dengan F tabel 

Taraf nyata dari F tabel ditentukan 

dengan derajat bebas N1 = k – 1 

dan N2 = n – k-1 Dimana : N1 = 

pembilang atau df 1,  N2 = 

penyebut atau df 2, 

n = jumlah responden, k =  

jumlah variabel independen + 

dependen. 

b. Menentukan kriteria pengujian 

Ho diterima apabila Fhitung ≤ 

Ftabel 

Ho ditolak apabila Fhitung >Ftabel 

c. Membuat kesimpulan 

Menyimpulkan apakah Ho 

diterima atau ditolak 

 

Analisis Koefisien Determinasi 

(��) 

Koefisien determinasi 

(R2/KP) pada intinya digunakan 

untuk menunjukkan seberapa besar 

kontribusi variabel bebas dalam 

menjelaskan variabel terikat. Nilai 

KP dapat dihitung dengan persamaan 

sebagai berikut: (Ridwan dan 

Sunarto, 2014)  

                 R = r  x 100% 

Dimana : 

R (Koefisien Penentu) = nilai 

koefisien determinasi 

r    = nilai koefisien korelasi  

Dalam penelitian ini, peneliti 

memilih nilai R Square karena dalam 

penelitian ini tidak bertujuan untuk 

menggeneralisasikan ke populasi 

yang lebih luas, karena penelitian ini 

adalah penelitian populasi, dimana 

semua pegawai yang berjumlah 32 

orang semuanya menjadi subjek 

penelitian, jadi penelitian ini bukan 

menggunakan sampel. 

 

HASIL ANALISIS 

Pengujian Instrumen Penelitian  

Hasil Uji Validitas 

Uji validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukan tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu 

instrument.Suatu instrument yang 

valid mempunyaiu validitas tinggi 

dan sebaliknya bila tingkat 

validitasnya rendah maka instrument 

tersebut kurang valid (Sunarto, 

2007:349). 

Menurut Santoso (2012) 

untuk menentukan valid atau 

tidaknya data yang diuji juga dapat 

ditentukan dengan kriteria 

2
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pengambilan keputusan sebagai 

berikut: 

-  Jika r hasil positif, serta r hasil > r 

table, maka butir atau variabel 

tersebut valid. 

-  Jika r hasil negatif, serta r hasil < r 

table, maka butir atau variabel 

tersebut  tidak valid. 

 

Tabel 1 
Hasil Uji Validitas  

Konflik (X1) 
Item Pernyataan  r-hitung  r-tabel  Keterangan  

P1 0.608 0,3494 Valid  
P2 0.743 0,3494 Valid 
P3 0.840 0,3494 Valid 
P4 0.720 0,3494 Valid 
P5 0.691 0,3494 Valid  
P6 0.691 0,3494 Valid 
P7 0.840 0,3494 Valid 
P8 0.541 0,3494 Valid 
P9 0.843 0,3494 Valid  

P10 0.536 0,3494 Valid 

Stres Kerja (��) 
Item Pernyataan r-hitung r-tabel Keterangan 

P1 0.644 0,3494 Valid  
P2 0.844 0,3494 Valid 
P3 0.644 0,3494 Valid 
P4 0.774 0,3494 Valid 
P5 0.796 0,3494 Valid  
P6 0.844 0,3494 Valid 
P7 0.757 0,3494 Valid 
P8 0.408 0,3494 Valid 
P9 0.774 0,3494 Valid  

P10 0.796 0,3494 Valid 
Produktivitas Kerja (Y) 

Item Pernyataan r-hitung 0,3494 Keterangan 
P1 0.648 0,3494 Valid  
P2 0.749 0,3494 Valid 
P3 0.782 0,3494 Valid 
P4 0.648 0,3494 Valid 
P5 0.740 0,3494 Valid  
P6 0.670 0,3494 Valid 
P7 0.782 0,3494 Valid 
P8 0.538 0,3494 Valid 
P9 0.740 0,3494 Valid  

P10 0.507 0,3494 Valid 

       Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

 

Berdasarkan hasil uji 

validitas terhadap 32 responden, 

diketahui bahwa nilai kofefisien 

korelasi Product Moment Person r-

hitung setiap item pernyataan dari 

variable independent lebih besar dari 

r-tabel sehingga dapat disimpulkan 

bahwa setiap item pernyataan yang 

digunakan adalah valid. Sehingga 

hasil ini menunjukan bahwa seluruh 

butir pernyataan variabel stres kerja 

dan semangat kerja juga pernyataan 
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variabel kinerja karyawan layak 

digunakan sebagai instrumen 

penelitian. 

 

Hasil Uji Reabilitas 

Menurut Arikunto (2010) 

setelah nilai koefisien reabilitas 

diperoleh, maka ditetapkan suatu 

nilai koefisien reabilitas paling kecil 

yang dianggap realiabel.  Adapun 

kaidah keputusan suatu instrumen 

dapat dikatakan handal (reliabel) bila 

memiliki koefisien reliabilitas atau 

alpha sebesar 0,6 atau lebih. 

 
Tabel 2 

Hasil Uji Reliabilitas  
Variabel  Koefisien Alpa  Keterangan  

Stres Kerja 
Semangat Kerja 
Kinerja Karyawan 

0,920 
0,929 
0,910 

Sangat Reliabel  
Sangat Reliabel 
Sangat Reliabel 

      Sumber: Data primer yang diolah, 2018 
 

Berdasarkan tabel 2 di atas 

dapat diketahui bahwa nilai 

Cronbach’s Alpha untuk variabel X1 

(Stres Kerja) sebesar 0,920 variabel 

X2 (Semangat Kerja) sebesar 0,929 

dan variabel Y (Kinerja Karyawan) 

sebesar 0,910. Hal ini berarti bahwa 

seluruh butir pernyataan dari semua 

variabel dapat dikatakan reliabel atau 

layak untuk digunakan sebagai alat 

penelitian. 

 

 

 

Uji Asumsi Klasik  

Uji Normalitas 

Uji statistik yang digunakan 

untuk uji normalitas data dalam 

penelitian ini adalah analisis grafik 

(normal probability plot) yang 

membandingkan distribusi kumulatif 

dari distribusi normal. Distribusi 

normal akan membentuk suatu garis 

lurus diagonal, dan plotting data akan 

dibandingkan dengan garis diagonal. 

Metode yang digunakan adalah 

pengujian secara visual dengan 

metode gambar normal Probability 

Plots dalam program SPSS yang 

membandingkan distribusi kumulatif 

dari distribusi normal. Pada 

prinsipnya normalitas dapat dideteksi 

dengan melihat penyebaran data 

(titik) pada sumbu diagonal dari 

grafik  berikut: 
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Gambar 2 
Normalitas 

 
Pada gambar grafik diatas 

memperlihatkan P-P Plot terletak 

disekitar garis diagonal. Pplot tidak 

menyimpang jauh dari garis 

diagonal, sehingga bisa diartikan 

bahwa distribusi data variabel X1 

(Stres Kerja) dan variabel X2 

(Semangat Kerja) adalah normal. 

 

Uji Multikolinearitas 

 Menurut Priyatno (2013:56), 

uji multikolinearitas adalah keadaan 

dimana terjadi hubungan linier yang 

sempurna atau mendekati sempurna 

antar variable independen dalam 

model regresi. Ada beberapa metode 

pengujian yang bisa digunakan di 

antaranya yaitu 1) dengan melihat 

nilai inflation factor (VIF) pada 

model regresi, 2) dengan 

membandingkan nilai koefisien 

determinasi individual (r2) dengan 

nilai determinasi secara serentak 

(R2), dan 3) dengan melihat nilai 

eigenvalue  dan condition index.  

 Pada penelitian ini, metode 

pengujian yang digunakan yaitu 

dengan melihat nilai Inflation factor 

(VIF) dan Tolerence pada model 

regresi. Pedoman untuk menentukan 

suatu model regresi yang tidak 

terjadi multikolinearitas adalah: 

- apabila nilai VIF < 10 dan 

mempunyai nilai tolerance > 0,10, 

maka tidak terjadi 

multikolinieritas.  

- Jika nilai VIF hasil regresi > 10 

dan nilai tolerance < 0,10 maka 

dapat dipastikan ada 

multikolinieritas di antara variabel 

bebas. 

Hasil perhitungan dengan SPSS 16 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
Tabel 3 

Hasil Pengujian Multikolinearitas 
Coefficients

a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

stres kerja .227 4.412 
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semangat kerja .227 4.412 

a. Dependent Variable: kinerja karyawan 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

 

Pada tabel 3 Coefficients VIF 

(Varian Inflation Factor) masing-

masing stres kerja (X1) sebesar 4,412 

dan semangat kerja (X2) sebesar 

4,412 oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa dalam model ini 

tidak terdapat masalah 

multikolinieritas antara variabel 

bebas karena nilai VIF < 10 dan 

mempunyai nilai tolerance > 0,10. 

 

Heteroskedastisitas 

Untuk mendeteksi ada 

tidaknya heteroskedastisitas dalam 

model regresi maka peneliti 

menggunakan metode pola grafik 

regresi (scatterplot). Menurut 

Santoso (2012) dasar pengambilan 

keputusan adalah sebagai berikut: 

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-

titik (point-point) yang ada 

membentuk suatu pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, 

melebar, kemudian menyempit) 

maka telah terjadi 

heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas serta 

titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka nol pada sumbu Y, 

maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

Gambar 3 
Scatterplots 

Pada gambar 3 terlihat bahwa 

penyebaran residual adalah tidak 

teratur. Titik-titik menyebar di 

bawah dan di atas sumbu Y, dan 

tidak mempunyai pola yang teratur. 

Jadi kesimpulannya variabel bebas 

tidak terjadi heterokedastisitas atau 

bersifat homoskedastisitas.  

 

Analisis Regresi Berganda  

Jawaban responden diberi 

skor atau nilai berdasarkan skala 

likert, yang alternatif jawabannya 
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terdiri dari yaitu sangat setuju, 

setuju, netral, tidak setuju, sangat 

tidak setuju. Dalam penelitian ini 

perhitungan analisis regresi berganda 

dilakukan dengan menggunakan 

bantuan program SPSS 16. Hasil 

perhitungan regresi linier berganda 

dapat ditujukan dalam tabel berikut : 

Tabel 4 
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

B Std. Error 

1 (Constant) .067 1.003 

stres kerja .485 .105 

semangat kerja .538 .098 

a. Dependent Variable: kinerja karyawan 

   Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Menurut Sugiyono ( 2008 : 

284 ), secara umum regresi linear 

tiga variabel dapat dimodelkan 

sebagai berikut: 

Ŷ = 0,067+ 0,485X1 + 0,538X2 

Berdasarkan regresi diatas dapat 

diinterpretasikan sebagai berikut: 

1. Konstanta bernilai 0.067, 

menunjukan bahwa jikaStres 

Krja (X1) dan semangat kerja 

(X2) tidak ada atau 

bernilainolmaka Kinerja 

Karyawan (Y) sebesar nilai 

konstanta yaitu 0.067. 

2. Kooefisien regresi variabel Stres 

kerja (X1) sebesar 0.485 artinya 

jika Variabel Stres Kerja (X1) 

mengalami kenaikan sebesar 1 

(satu) satuan, maka akan 

meningkatkan Kinerja Karyawan 

(Y) sebesar 0.485 satuan dengan 

asumsi nilai semangat kerja (X2) 

tidak berubah atau tetap.  

3. Kooefisien regresi variabel 

semangat kerja (X2) 0.538, 

artinya jika variabel semangat 

kerja (X2) meningkat sebesar 1 

(Satu) satuan, maka Kinerja 

Karyawan (Y) sebesar 0,538 

satuan dengan asumsi nilai Stres 

Kerja (X1) tidak berubah atau 

tetap. 

Pengujian Hipotesis 

Pengujian Hipotesis Individual 

(Uji T) 

Menurut Kuncoro (2013) Uji-

t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel 
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bebas secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel terikat. 

Kriteria pengambilan keputusan 

berdasarkan uji t adalah sebagai 

berikut: (Priyatno, 2013). Hasil thitung 

dibandingkan dengan ttabel pada 

tingkat kepercayaan 95 % dan taraf 

signifikansi 5% dengan 

menggunakan ttabel = t α/2 = 0,05/2 = 

0,02, df (n-k-1) = (32 – 2 – 1 = 29 = 

2,0445). Pengujian pengaruh masing-

masing variabel bebas terhadap 

variabel terikat dapat dilihat pada 

tabel 5 berikut : 

Tabel 5 
Hasil T-test 

Coefficients
a
 

Model T 
Sig. 

1 (Constant) .066 .948 

stres kerja 4.606 .000 

semangat kerja 5.471 .000 

a. Dependent Variable: kinerja karyawan 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan hasil pengolahan 

data yang terdapat pada tabel 5 

diperoleh: 

1. Koefisien t-hitungStres Kerja 

(X1)sebesar 4,606 dengan t-tabel 

sebesar 2.045maka Stres Kerja 

(X1)secara signifikan 

berpengaruh terhadap Kinerja 

Karyawan (Y), karena t-hitung 

lebih besar dari pada t-tabel yaitu 

4,606>2. 

2. Koefisien t-hitungSemangat 

Kerja (X2) sebesar 5,471 dengan 

t-tabel sebesar 2,045maka 

Semangat Kerja (X2) secara 

signifikan berpengaruh terhadap 

Kinerja Karyawan  (Y), karena t-

hitung lebih besar dari pada t-

tabel yaitu 5,471>2.045.  

 

Pengujian Hipotesis Serentak (Uji 

F) 

  Uji F digunakan untuk 

mengetahui apakah variable 

independen secara bersama-sama 

berpengaruh secara berpengaruh 

signifikan terhadap variable 

dependent (Priyatno,2013). Uji F 

dalam penelitian ini menggunakan 

taraf signifikan (α) = 5%, dengan 

derajat kebebasan dk1= (2 – 1 = 2) 

dandk2= 32 – 2 – 1 = 29) hasil 

diperoleh untuk F table sebesar 4,20 

(lihat pada lampiran). Pengambilan 

keputusan dilakukan dengan cara 
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membandingkan nilai F-hitung 

dengan nilai F-tabel yaitu jika, F 

hitung > F tabel artinya diantara 

variabel independent secara bersama-

sama mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap variabel 

dependen. Hasil perhitungan Uji F 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 6 
Hasil Pengujian Secara Bersama-sama 

ANOVA
b
 

Model F Sig. 

1 Regression 210.590 .000
a
 

Residual   

Total   

a. Predictors: (Constant), semangat kerja, stres kerja 

b. Dependent Variable: kinerja karyawan 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel diatas 

diperoleh koefisien nilai F-hitung 

210,590 yang lebih besar dari nilai F-

tabel sebesar 4,18hal ini berarti Fhitung 

> Ftabel sehingga dapat disimpulkan 

bahwa konflik dan stres kerja 

berpengaruh secara simultan 

terhadapKinerja karyawan pada PT. 

Bentara Sinergies Multifinance (Bess 

Finance) Cabang Baturaja. 

 

Analisis Koefisien Determinasi 

(R2) 

Koefisien determinasi 

(R2/KP) pada intinya digunakan 

untuk menunjukkan seberapa besar 

kontribusi variabel bebas dalam 

menjelaskan variabel terikat. Nilai 

R� dapat dihitung dengan persamaan 

sebagai berikut: (Ridwan dan 

Sunarto, 2014). Hasil uji analisis 

koefisien determinasi disajikan pada 

tabel 7 berikut. 

Tabel 7 
Koefisien Determinasi (R2) 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .967
a
 .936 .931 1.344 

a. Predictors: (Constant), semangat kerja, stres kerja 
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Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .967
a
 .936 .931 1.344 

b. Dependent Variable: kinerja karyawan  

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel di atas 

diperoleh nilai R Square sebesar 

0,936 atau. Hal ini menunjukkan 

bahwa pengaruh stres kerja dan 

semangat kerja kerjaterhadap kinerja 

karyawan pada PT. Bentara Sinergies 

Multifinance (Bess Finance) Cabang 

Baturaja sebesar93,6%, sedangkan 

sisanya sebesar 6,4% dipengaruhi 

atau dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak dimasukkan dalam model 

penelitian ini misalnya lingkungan 

kerja, motivasi kerja, gaya 

kepemimpinan dan disiplin kerja 

(kasmir, 2016:189). 

 

PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil pengolahan 

data diperoleh bahwa koefisien lebih 

besar dari pada t-tabel, maka Ha 

diterima yang artinya terdapat 

pengaruh yang signifikan antara 

Stres kerja (X1) terhadap kinerja 

karyawan (Y). Sedangkan untuk 

semangat kerja (X2) didapatkan baha 

semangat kerja juga berpengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja 

karyawan (Y). 

Pada umumnya, stres kerja 

lebih banyak merugikan diri 

karyaawan maupun perusahaan. Pada 

diri karyawan, konsekuensi tersebut 

dapat berupa menurunnya gairah 

kerja, kecemasan yang tinggi, 

frustasi dan sebagainya (Rice, 1999) 

dalam (Rivai, 2013;308). Namun 

berdasarkan penelitian yang telah 

saya lakukan didapatkan pada 

variabel stres kerja berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan PT. 

Bentara Sinergies Multifinnce (Bess 

Finance) Cabang Baturaja dengan 

nila koofisien t-hitung stres kerja 

lebih besar daripada T-tabel yang 

berarti ada pengaruh stres kerja 

terhadap kinerja karyawan PT. 

Bentara Sinergies Multifinnce (Bess 

Finance) Cabang Baturaja. 

Berdasarkan hipotesis penelitian 

yang dilakukan menyatakan bahwa 

stres kerja berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan terbukti. Hal ini 

menjelaskan bahwasannya apabila 
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karyawan mengalami tekanan dari 

atasan untuk segera menyelesaikan 

target yang telah di berikan maka 

karyawan akan terbebani dengan 

tekanan tersebut sehingga karyawan 

mengalami stres. Namun dengan 

stres dan tekanan tersebut karyawan 

akan semakin ingin cepat 

menyelesaikan target yang telah 

diberikan oleh perusahaan. Hal ini 

menunjukan bahwa stres yang terjadi 

pada karyawan di PT. Bentara 

Sinergies Multifinnce (Bess Finance) 

Cabang Baturaja merupakan jenis 

stres yang positif sehingga dapat 

memicu karyawan untuk lebih cepat 

lagi menyelesaikan target yang telah 

diberikan oleh perusahaan. Eustress, 

yaitu hasil dari respon terhadap stres 

yang bersifat sehat, positif dan 

konstruktif (bersifat membangun). 

Hal tersebut termasuk kesejahteraan 

individu dan juga organisasi yang 

diasosiasikan dengan pertumbuhan, 

fleksibilitas, kemampuan adaptasi, 

dan tingkat performance yang tinggi 

Quick- dan Quick (1984) dam 

(Rivai,2013;308). 

Dan semangat kerja juga 

berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan padaPT. Bentara Sinergies 

Multifinnce (Bess Finance) Cabang 

Baturaja dengan nilai koofesien t-

hitung semangat kerja lebih besar 

daripada t-tabel. Artinya apabila 

karyawan memiliki semngat kerja 

yang tinggi maka kinerja karyawan 

juga akan meningkat. 

Koofisien determinasiR 

Square, besarnya sumbangan 

pengaruh variabel stres kerja (X1), 

semangat kerja (X2) secara bersama-

sama terhadap kinerja karyawan 

sebesar 93,6% sedangkan sisanya 

sebesar 6,4% dipengaruhi atau 

dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak dimasukkan dalam model 

penelitian ini misalnya lingkungan 

kerja, motivasi kerja, gaya 

kepemimpinan dan disiplin kerja 

(Kasmir, 2016:189). 

Penelitian ini di dukung pula 

oleh penelitian Siti Nurhendar (2007) 

melakukan penelitian tentang 

“Pengaruh Stres Kerja Dan Semangat 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

Bagian Produksi (Studi Kasus Pada 

CV Aneka Ilmu Semarang). Alat 

analisis yang digunakan adalah 

regresi linier berganda. Dapat 

disimpulkan bahwa variabel stres 

kerja (X1) dan semangat kerja (X2) 

secara bersama-sama berpengaruh 
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signifikan terhadap variabel kinerja 

karyawan (Y). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan  

Berdasarkan analisis dan 

pembahasan yang telah dilakukan, 

maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa: 

1. secara parsial stres kerja(X1) 

berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan (Y), sedangkan 

semangat kerja (X2) berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan (Y) 

pada PT. Bentara Sinergies 

Multifinance (Bess Finance) 

Cabang Baturaja. 

2. Secara simultan stres kerja (X1) 

dan semangat kerja (X2) 

berpengaruh secara bersama-

sama terhadap kinerja karyawan 

(Y) pada PT. Bentara Sinergies 

Multifinance (Bess Finance) 

Cabang Baturaja 

3. Koofisien determinasi(R 

Square)sebesar 93,6 

menghasilkan 93,6% kinerja 

karyawan dapat dijelaskan oleh  

variabel stres kerja dan semangat 

kerja, sedangkan sisanya 6,4% 

dipengaruhi atau dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam model 

penelitian ini misalnya 

lingkungan kerja, motivasi kerja, 

gaya kepemimpinan dan disiplin 

kerja (kasmir, 2016:189). 

 

Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang 

telah diuraikan sebelumnya maka 

dapat diberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Diharapkan PT. Bentara 

Sinergies Multifinance (Bess 

Finance) Cabang Baturaja dapat 

meningkatkan kinerja karyawan 

dengan caramemberikan 

semangat atau dorongan kepada 

karyawan agar dapat lebih giat 

lagi dalam bekerja dan dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. 

2. Pimpinan harus dapat 

memberikan pengaruh stres yang 

positif dan memberikan 

semangat terhadap karyawan 

agar dapat memicu kinerja 

karyawan agar lebih baik lagi. 
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