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ABSTRAK 

 

 

PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL, STRES KERJA, DAN 

KEPUASAN KERJA TERHADP KINERJA KARYAWAN 

(Studi Pada Miss Cimory Di Pt Cimory Bekasi) 

 

 

 

Oleh 

 

Roma Novrianti Nainggolan 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional, stres 

kerja, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian explanatory research. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling, dengan 

sampel 85 responden Miss Cimory di PT Cimory Bekasi. Data diperoleh dari 

kuisioner yang disebar dengan menggunakan skala likert. Analisis data pada 

penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, dengan bantuan 

aplikasi SPSS 25. Penelitian ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosional, stres 

kerja, dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Adapun stres kerja memiliki arah yang negatif. Lebih lanjut, variabel kecerdasan 

emosional, stres kerja, dan kepuasan kerja berpengaruh secara simultan terhadap 

kinerja karyawan pada Miss Cimory di PT Cimory Bekasi.  
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ABSTRACT 

 

 

THE EFFECT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE, JOB STRESS, AND JOB 

SATISFACTION ON EMPLOYEE PERFORMANCE  

(Study Of Miss Cimory In PT Cimory Bekasi) 

 

 

 

By  

 

Roma Novrianti Nainggolan  

 

 

This study aims to determine the effect of emotional intelligence, job stress, and 

job satisfaction on employee performance. This study uses a quantitative 

approach with the type of explanatory research. The sampling techniques which is 

used is non-probability sampling, with a sample of 85 respondents from Miss 

Cimory at PT Cimory Bekasi. The data was obtained from questionnaries which 

were distributed by using a likert scale. This study used multiple regression 

analysis with SPSS 25 application for the data analysis tool. This study shows that 

emotional intelligence, work stress, and job satisfaction have a significant effect 

on employee performance. The work stress has a negative effect. Furthermore, the 

variables of emotional intelligence, job stress, and job satisfaction have a 

simultaneous effect on the performance of Miss Cimory's employees at PT Cimory 

Bekasi. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1  Latar Belakang  

 

 

Organisasi adalah suatu kesatuan yang menggabungkan dua atau tiga orang lebih 

untuk mencapai suatu tujuan. Organisasi dapat dikatakan efektif apabila 

organisasi tersebut mampu mencapai tujuan. Sumber Daya Manusia (SDM) 

merupakan sentral bagi kemajuan organisasi dalam mengelola sistem. SDM yang 

berkompeten, dapat menunjang keberhasilan bisnis. Sebaliknya, jika SDM tidak 

berkompeten akan membuat perusahaan merugi. SDM yang berkompeten pasti 

menghasilkan kinerja yang baik.  

Siaran pers (2019) mengatakan bahwa industri manufaktur berperan penting 

dalam upaya menggenjot nilai investasi dan ekspor sehingga menjadi sektor 

andalan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, 

pemerintah berkomitmen merevitalisasi industri manufaktur melalui pelaksanaan 

peta jalan Making Indonesia 4.0 agar siap memasuki era revolusi industri 4.0. Ada 

banyak contoh perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur diantaranya 

adalah tekstil dan garmen, otomotif, elektronik, makanan dan minuman, kerajinan 

(Cpssoft.com, 2021). Pada perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang 

makanan dan minuman terdiri dari PT Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk, PT 

Sido Muncul, Tbk, PT ABC President Indonesia, PT Tiga Pilar Sejahtera Food, 

PT Cisarua Mountain Dairy, dan masih banyak lagi. Dalam penelitian ini penulis 

memilih PT Cisarua Mountain Dairy sebagai objek penelitian.  

PT Cisarua Mountain Dairy atau sering disebut dengan nama PT Cimory 

merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri pengolahan susu yang 

memiliki potensi dalam menyediakan aneka hidangan makanan dan minuman 
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berbahan dasar susu. Berpusat di Merayu, Jakarta Barat dan memiliki cabang 

yang tersebar di seluruh Indonesia, di Jabodetabek sendiri terdapat 38 cabang. 

Cimory hadir sebagai solusi untuk memberdayakan para perempuan. PT Cimory 

memberikan peluang bagi wanita Indonesia yang ingin lebih produktif bahkan 

dapat membantu keuangan keluarganya. PT Cimory menyebutnya sebagai Miss 

Cimory yang merupakan wanita dewasa yang dipercaya untuk menjadi agen dari 

Cimory yang akan membantu konsumen untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak 

yang berbasis protein dari produk-produk unggulan Cimory dilansir dari 

cimory69.blogspot.com.  

Dalam hal ini Miss Cimory yang sudah berkeluarga harus bisa beradaptasi dengan 

segala kondisi, baik mengurus keluarga dan juga pekerjaan. Hal ini tentu akan 

berakibat pada kinerja karyawan, dikarenakan Miss Cimory pada PT Cimory 

memiliki peran ganda antara pekerjaan dalam perusahaan dan juga pekerjaan 

rumah tangga yang akan mengakibatkan beban kerja yang semakin berat karena 

harus membagi waktu, tenaga, dan pikiran terhadap pekerjaan dan keluarga. 

Sedangkan kinerja karyawan sendiri merupakan hal penting bagi perusahaan. 

Kinerja karyawan merupakan hasil yang dicapai seseorang atau kelompok orang 

sesuai dengan wewenang atau tanggung jawab setiap karyawan selama periode 

tertentu. (Dessler, 2011:41) menyatakan bahwa kinerja sebagai hasil kerja dengan 

standar yang ditetapkan dan disebut juga dengan prestasi kerja. Oleh karena itu, 

penting bagi perusahaan untuk memperhatikan dan mempertahankan karyawan 

yang memiliki kinerja juga produktivitas yang tinggi.  

Faktor yang menyebabkan kinerja karyawan sendiri ada banyak hal diantaranya 

kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual (Rahmasari, 2012), 

konflik, stres kerja, kepuasan kerja (Nur, 2013), kecerdasan emosional, komitmen 

organisasional, organizational citizenship (Fitriastuti, 2013), motivasi kerja 

(Changgriawan, 2017), disiplin kerja (Farisi, dkk., 2020) dan masih banyak lagi. 

Namun pada penelitian ini penulis memilih kecerdasan emosional, stres kerja, dan 

kepuasan kerja sebagai faktor yang memengaruhi kinerja karyawan.  

Kecerdasan emosional merupakan kesadaran terhadap emosi yang sedang 

dirasakan serta alasannya, menyadari adanya kaitan antara perasaan dan juga 
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pikiran. Individu yang dapat mengetahui perasaannya akan memengaruhi kinerja 

mereka dan menjadikan itu sebagai pedoman serta nilai-nilai untuk mencapai 

sasaran (Goleman, 2005). Kecerdasan emosional juga disebut sebagai sikap 

pengendalian diri yang baik, dimana seseorang mampu mengatur perasaan dan 

emosi dalam menghadapi situasi tertentu, kemudian secara bersamaan dapat 

berempati terhadap orang lain yang berada disekitarnya sehingga kualitas 

pekerjaan yang dilakukan dapat terjaga dengan baik. Kecerdasan emosional yang 

tinggi mampu membuat seseorang dapat mengatasi konflik dengan baik dan 

membuat pekerjaan menjadi menyenangkan sehingga menghasilkan prestasi kerja 

yang tinggi. Kecerdasan emosional berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan (Robbins dalam Nur, 2013).  

Apabila terjadi konflik yang terus-menerus akan berakibat pada produktifitas 

kerja yang juga dapat membuat karyawan mengalami stres kerja, jika stres kerja 

yang dialami karyawan bekelanjutan akan berdampak pada penurunan kepuasan 

kerja karyawan. Sehingga kecerdasan emosional sangat penting sekali dalam 

menghadapi tuntutan-tuntutan yang sering dialami oleh setiap individu terutama 

bagi karyawan wanita yang sudah berkeluarga yang bekerja dalam sebuah 

perusahaan.  

Masalah stres kerja dalam sebuah organisasi harus diperhatikan sejak timbulnya 

tuntutan efisien dalam pekerjaan. Dalam hasil penelitian (Hidayati, dkk., 2008) 

mengatakan bahwa adanya hubungan negatif dan juga signifikan antara stres kerja 

dengan kinerja karyawan. Kinerja karyawan akan semakin rendah jika stres kerja 

yang dialami tinggi. Hal ini didukung oleh hasil penelitian (Adi, 2000) yang 

mengatakan bahwa kinerja yang dihasilkan akan berakibat negatif apabila stres 

kerja yang dialami tinggi. Stres merupakan suatu ketegangan yang dialami 

individu yang dapat ditimbulkan dari dalam individu tersebut maupun lingkungan 

luar. Jika tidak segera diatasi stres kerja akan berakibat pada prilaku yang tidak 

diharapkan pihak organisasi, seperti kepuasan kerja yang rendah. Karyawan akan 

merasa pekerjaannya terpenuhi apabila kepuasan kerja mereka tercapai. Dimana 

kepuasan kerja adalah keadaan emosi yang bahagia atau positif yang dikerluarkan 

karyawan dari pengalaman mereka (Karambut dan Noormijati, 2012). Karyawan 



4 

 

 

akan meningkatkan kinerja mereka pada organisasi tempat mereka bekerja apabila 

kepuasan kerja yang meraka dapatkan juga tinggi.   

Tentu saja hal ini merupakan suatu hal yang positif sekaligus tantangan bagi PT 

Cimory untuk terus-menerus menjaga kualitas kinerja karyawan agar mampu 

bersaing secara global dengan perusahaan lainnya. Beranjak dari situasi tersebut, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Kecerdasan Emosional, Stres Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan” (Studi Pada Miss Cimory di PT Cimory Bekasi).  

 

 

 

1.2 Rumusan Masalah  

 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Apakah terdapat pengaruh  kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan 

pada Miss Cimory di PT Cimory Bekasi? 

2. Apakah terdapat pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan pada Miss 

Cimory di PT Cimory Bekasi?   

3. Apakah terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada 

Miss Cimory di PT Cimory Bekasi?   

4. Apakah terdapat pengaruh antara kecerdasan emosional, stres kerja, dan 

kepuasan kerja secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan pada Miss 

Cimory di PT Cimory Bekasi?   

 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

 

 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui:  

1. Pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan pada Miss 

Cimory di PT Cimory Bekasi. 
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2. Pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan pada Miss Cimory di PT 

Cimory Bekasi. 

3. Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada Miss Cimory di 

PT Cimory Bekasi. 

4. Pengaruh kecerdasan emosional, stres kerja, dan kepuasan kerja secara 

bersama-sama terhadap kinerja karyawan pada Miss Cimoy di PT Cimory 

Bekasi.   

 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian   

 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah:  

1. Aspek Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan, khususnya 

dalam bidang sumber daya manusia dalam kaitannya terhadap kecerdasan 

emosional, stres kerja, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan.  

2. Aspek Praktis  

a. Bagi Peneliti  

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam 

bidang SDM dan juga masalah terkait kinerja karyawan, kecerdasan emosional, 

stress kerja, dan kepuasan kerja. 

b. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perusahaan dalam 

hal kebijakan dan pengambilan keputusan dalam mengoptimalkan karyawan 

(SDM) yang menyangkut kecerdasan emosional, stres kerja, dan kepuasan kerja 

terhadap kinerja karyawan. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia   

 

 

2.1.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia   

 

 

Organisasi memiliki berbagai macam sumber daya sebagai “input” yang akan 

diubah menjadi “output” berupa produk barang atau jasa. Sumber daya tersebut 

dapat berupa modal atau uang, teknologi untuk menunjang proses produksi, 

strategi yang digunakan untuk beroperasi, manusia dan sebagainya. Diantara 

sumber daya tersebut manusia atau sumber daya manusia (SDM) merupakan 

elemen yang paling penting. Untuk merencanakan, mengelola dan mengendalikan 

sumber daya manusia dibutuhkan suatu alat manajerial yang disebut manajemen 

sumber daya manusia (MSDM) (Priyono, 2010:8). 

MSDM dapat diartikan sebagai suatu proses dalam organisasi serta dapat 

dipahami sebagai kebijakan (policy). Cushway dalam Priyono (2010) mengatakan 

MSDM sebagai suatu proses yaitu, bagian dari proses yang akan membantu 

organisasi mencapai tujuannya. Sementara Schuler, et al dalam Priyono (2010) 

mengatakan MSDM dalam rumusan yaitu pengakuan tentang pentingnya tenaga 

kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam 

memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi, dan penggunaan beberapa 

fungsi bahwa SDM tersebut digunakan secara efektif bagi kepentingan individu, 

organisasi, dan masyarakat. Menurut (Stoner dalam Priyono, 2010) MSDM 

meliputi penggunaan SDM secara produktif dalam mencapai tujuan organisasi 

dan pemuasan kebutuhan pekerja secara individual. Stoner juga menambahkan 

bahwa karena berupaya mengintegerasikan kepentingan organisasi dan 
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pekerjaannya, maka MSDM lebih dari sekedar seperangkat kegiatan yang 

berkaitan dengan koordinasi SDM organisasi. MSDM adalah kontributor pertama 

bagi keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, jika MSDM tidak efektif 

dalam menjadi penghambat bagi pemuasan pekerja dan keberhasilan organisasi.  

 

 

 

2.1.2 Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia  

 

 

Menurut (Priyono, 2010) terdapat lima macam fungsi MSDM, yaitu:  

1. Perencanaan untuk kebutuhan SDM  

a. Perencanaan dan peramalan permintaan tenaga kerja organisasi baik 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

b. Analisis jabatan dalam organisasi untuk menentukan tugas, tujuan, 

keahlian, pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan. 

2. Staffing sesuai dengan kebutuhan organisasi 

a. Penarikan calon pekerja 

b. Pemilihan calon yang dianggap paling memenuhi syarat 

3. Penilaian kinerja 

Kegiatan ini dilakukan setelah calon dipekerjakan dalam kegiatan 

organisasi. Dalam penilaian kinerja ini dilakukan dua kegiatan utama, yaitu: 

a. Penilaian dan pengevaluasian perilaku pekerja 

b. Analisis dan pemberian motivasi perilaku pekerja 

4. Perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja 

a. Menentukan, merancang dan mengimplementasi program pelatihan 

dan pengembangan SDM guna meningkatkan kemampuan kinerja 

karyawan.  

b. Memperbaiki kualitas lingkungan kerja, khususnya melalui kualitas 

kerja dan program-program perbaikan produktifitas. 

c. Memperbaiki kondisi fisik kerja guna memaksimalkan kesehatan dan 

keselamatan pekerja.  

5. Pencapaian efektifitas hubungan kerja 

a. Mengakui dan memberi rasa kepada hak pekerja 



8 

 

 

 

b. Melakukan tawar-menawar dan menetapkan prosedur bagaimana 

keluhan pekerja disampaikan 

c. Melakukan penelitian tentang kegiatan-kegiatan MSDM  

 

 

 

2.2  Kinerja Karyawan  

 

 

2.2.1 Pengertian Kinerja Kayawan  

 

 

Kinerja (performance) seringkali diartikan sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. 

Kinerja memiliki arti yang luas, bukan hanya menyatakan hasil kerja, tetapi juga 

proses berlangsungnya kinerja. Mengelola kinerja sebaiknya dilakukan secara 

kolaboratif antara organisasi, pemimpin, dan juga karyawan melalui pemahaman 

kinerja atas tujuan terencana yang disetujui bersama.  

Mangkunegara (2006:9) berpendapat bahwa kinerja karyawan merupakan 

tanggung jawab yang diberikan kepada karyawan dengan hasil kerja secara 

kuantitatif dan kualitatif yang telah dicapai karyawan tersebut. Sedangkan 

menurut (Rivai 2004:309) kinerja merupakan perilaku yang ditunjukan seseorang 

sebagai prestasi sesuai dengan perannya dalam perusahaan tersebut. Menurut 

(Dharma, 2003:343-344) tolak ukur dari kinerja adalah:  

1. Kuantitas, merupakan pengukuran secara kuantitatif di mana untuk 

menghitung hasil dari proses pelaksanaan kegiatan. Hal ini berkaitan dengan 

hasil jumlah kegiatan yang dilakukan.  

2. Kualitas, merupakan pengukuran secara kualitatif, di mana untuk 

menghitung seberapa besar tingkat kepuasan yaitu seberapa baik 

penyelesaian berkaitan dengan hasil.  

3. Ketepatan waktu, merupakan kesesuaian penyelesaian pekerjaan yang 

dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh perusahaan.  

Menurut (Campbell dalam Ramalu, dkk 2011) kinerja merupakan fungsi dari 

pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan motivasi yang diarahkan dalam perilaku 

contohnya yaitu tanggung jawab dalam pekerjaan. Kinerja karyawan secara umum 

merupakan hasil yang dicapai seorang karyawan dalam bekerja yang berlaku 
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untuk pekerjaan tertentu. Robbins dalam Wibowo (2015) mengemukakan kinerja 

sebagai fungsi hasil interaksi antara kemampuan dan motivasi. Sedangkan 

menurut (Simamora dalam Wibowo, 2015) maksud dan tujuan dari kinerja yaitu 

menyusun sasaran yang berguna, tidak hanya evaluasi kinerja pada akhir periode 

tertentu, melainkan semua proses kerja yang terjadi sepanjang periode tersebut. 

Berdasarkan dari beberapa pengertian kinerja karyawan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa kinerja karyawan merupakan hasil pencapaian dan juga proses kerja 

seseorang terhadap pekerjaannya di dalam organisasi yang telah memberikan 

tanggung jawab kepadanya untuk mencapai sasaran yang berguna baik bagi 

pekerja maupun bagi organisasi. 

 

 

 

2.2.2 Faktor-faktor yang Memengaruhi Kinerja Karyawan  

 

 

Manurut (Mangkunegara, 2006) menyatakan ada dua faktor yang memengaruhi 

kinerja yaitu:  

1. Faktor Kemampuan (Ability)  

Faktor kemampuan yaitu kemampuan karyawan yang terdiri dari 

kemampuan potensi (IQ) dan juga kemampuan reality yaitu knowledge and 

skill.  

2. Faktor Motivasi (Motivation) 

Faktor motivasi merupakan penggerak bagi karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya yang terbentuk dari pribadi karyawan tersebut.  

Menurut (Afandi, 2018: 86-87) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah 

sebagai berikut :  

1. Kemampuan, kepribadian dan minat kerja.  

2. Kejelasan dan penerimaan atau kejelasan peran seseorang pekerja yang 

merupakan taraf pengertian dan penerimaan seseorang atas tugas yang 

diberikan kepadanya.  
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3. Tingkat motivasi pekerja yang daya energi yang mendorong, mengarahkan 

dan mempertahankan prilaku.  

4. Kopetensi yaitu keterampilan yang dimiliki seorang pegawai.  

5. Fasilitas kerja yaitu seperangkat alat pendukung kelancaran operasional 

perusahaan.  

6. Budaya kerja yaitu prilaku kerja pegawai yang kreatif dan inovasi.  

7. Kepemimpinan yaitu prilaku pemimpin dalam mengarahkan pegawai dalam 

bekerja.  

8. Disiplin kerja yaitu aturan yang dibuat oleh perusahaan agar semua pegawai 

ikut mematuhinya agar tujuan tercapai.  

 

 

 

2.2.3 Indikator Kinerja Karyawan  

 

 

Menurut (Mangkunegara, 2017:75) indikator-indikator dari kinerja adalah 

meliputi  

1. Kualitas kerja. Kualitas kerja adalah mutu yang harus dihasilkan dalam 

pekerjaan.  

2. Kuantitas kerja. Kuantitas kerja adalah jumlah yang harus diselesaikan dan 

dicapai dalam pekerjaan.  

3. Kendala kerja. Dapat tidaknya diandalkan merupakan apakah pegawai dapat 

mengikuti instruksi, memiliki inisiatif, hati-hati dan rajin dalam bekerja.  

4. Sikap kerja. Sikap kerja yang dimiliki terhadap perusahaan, pegawai lain, 

pekerjaan serta kerja sama.  

Menurut (Gomes dalam Aruan 2013) ada delapan indikator kinerja, yaitu: 

1. Kuantitas Kerja (Quantity of Work) 

2. Kualitas Kerja (Quality of Work)  

3. Pengetahuan Kerja (Job Knowledge) 

4. Kreativitas (Creativeness) 
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5. Kooperatif (Cooperative) 

6. Keteguhan (Dependability) 

7. Inisiatif (Initiative) 

8. Kualitas Pribadi (Personal Qualities) 

Berdasarkan dari beberapa indikator menurut para ahli tersebut, maka peneliti 

menggunakan indikator dari hasil penelitian (Mangkunegara, 2017) sebagai 

indikator dalam penelitian ini. Sebab indikator tersebut merupakan hasil penelitian 

paling terbaru. 

 

 

 

2.2.4 Tujuan Penilaian Kinerja  

 

 

Dharma (2003:150) mengatakan ada beberapa hal penilaian kerja, antara lain 

sebagai berikut : 

1. Kedisiplinan, penilaian bagi karyawan dalam mematuhi peraturan yang ada 

sesuai dengan instruksi yang diberikan.  

2. Kreatifitas, kemampuan yang dinilai pada setiap karyawan dalam 

mengembangkan kreatifitas untuk menyelesaikan suatu pekerjaan berat.  

3. Pertanggungjawaban, kualitas pekerjaan sebagai tolak ukur untuk 

menentukan kenaikan gaji, promosi, jabatan agar dapat mencapai sasaran 

dan standar yang ditetapkan.  

4. Pengembangan, dukungan yang dibutuhkan karyawan dalam melaksanakan 

pekerjaan melalui pelatihan, bimbingan, dan sebagainya agar dapat 

mencapai sasaran dan standar yang ditetapkan.  

 

 

 

2.2.5 Manfaat Pelatihan Kinerja  

 

 

Kontribusi hasil-hasil penilaian merupakan suatu yang sangat bermanfaat bagi 

perencanaan organisasi. Secara terperinci, penilaian kinerja bagi organisasi 

menurut (Umam, 2010) adalah:  

1. Penyesuaian-penyesuaian kompensasi. 
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2. Perbaikan kinerja. 

3. Kebutuhan latihan dan pengembangan. 

4. Pengambilan keputusan dalam hal penempatan promosi, mutasi, pemecatan, 

pemberhentian, dan perencanaan tenaga kerja.  

5. Untuk kepentingan penelitian pegawai. 

6. Membantu diagnosis terhadap kesalahan besar pegawai. 

 

 

 

2.3 Kecerdasan Emosional  

 

 

2.3.1 Pengertian Kecerdasan Emosional  

 

 

Menurut (Robbins, 2007) kecerdasan emosional merupakan gabungan antara 

keahlian, kemampuan, dan kompetensi non-kognitif yang memengaruhi 

kemampuan seseorang untuk berhasil dalam menghadapi tuntutan tekanan 

lingkungan. (Wong, et al, 2005) mengatakan bahwa orang yang memiliki 

kecerdasan emosi yang tinggi akan mampu mamahami dirinya sendiri dan juga 

emosi orang lain. Orang tersebut dapat memanfaatkan pemahamam ini untuk 

meningkatkan perilaku dan juga sikapnya kearah yang positif, sehingga mampu 

mengendalikan emosi, lebih termotivasi, mampu mengatasi masalah terhadap 

lingkungan kerja dan juga kehidupannya.  

Menurut (Boyatzis, 1999) kecerdasan emosional merupakan komponen penting 

yang membuat seseorang menjadi pintar dalam menggunakan emosi. Emosi 

manusia berada di wilayah bawah sadar, sehingga diakui kecerdasan emosional 

memberikan pemahaman yang mendalam mengenai diri sendiri dan juga orang 

lain. Sedangkan menurut (Agustian dan Ginanjar, 2005) mengatakan bahwa 

seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik akan menampilkan 

kinerja yang baik pula. (Goleman, 2005) juga mengatakan dalam mencapai 

kesuksesan dalam dunia pekerjaan yang dibutuhkan tidak hanya kemampuan 

kognitif saja melainkan juga kemampuan emosional. Para manajer membutuhkan 

emosional yang tinggi untuk menghadapi banyak orang serta membina 

lingkungan.  
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Berdasarkan dari beberapa pengertian kecerdasan emosional tersebut dapat 

diasumsikan bahwa kecerdasan emosional sebagai kemampuan yang dimiliki 

setiap orang dimana orang tersebut mampu mengendalikan dirinya, memotivasi 

dirinya terhadap tekanan-tekanan yang ada baik itu tekanan lingkungan, 

pekerjaan, keluarga, dan interaksi sosial sehingga dapat terhindar dari pemikiran 

yang menimbulkan perilaku negatif yang berdampak pada penurunan 

produktivitas seseorang.  

 

 

 

2.3.2 Faktor-faktor Kecerdasan Emosional 

 

 

Goleman (2005: 265-280) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang 

memengaruhi kecerdasan emosional seseorang yaitu: 

1. Lingkungan Keluarga. Kehidupan keluarga merupakan sekolah pertama 

dalam mempelajari emosi. Kecerdasan emosi dapat diajarkan kepada anak 

sejak balita dengan berbagai ekspresi. Peristiwa emosional yang terjadi pada 

anak-anak akan melekat secara permanen sampai dewasa, kehidupan yang 

dipupuk sejak dini akan berguna kelak bagi anak di kemudian hari.  

2. Lingkungan Non Keluarga. Dalam hal ini adalah lingkungan masyarakat 

juga pendidikan. Kecerdasan emosi ini berkembang sejalan dengan 

perkembangan fisik dan mental anak. Pembelajaran ini biasanya 

ditunjukkan dalam suatu aktivias bermain peran. Anak berperan sebagai 

individu di luar dirinya dengan emosi yang menyertainya sehingga anak 

akan mulai belajar mengerti keadaan orang lain.   

 

Menurut (Le Doux dalam Goleman, 2005) bahwa faktor dari kecerdasan 

emosional dipengaruhi oleh keadaan otak emosional individu, otak emosional 

dipengaruhi oleh amigdala, neokorteks, system limbic, lobus prefrontal, dan lain-

lain hal yang berada pada otak emosional. Faktor-faktor yang memengaruhi 

kecerdasan emosional adalah faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal 

yaitu faktor yang berasal dari luar individu, misalnya lingkungan keluarga, 

masyarakat, dan media masa atau cetak. Faktor eksternal ini mampu membantu 
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individu dalam mengenali berbagai emosi orang lain sehingga individu dapat 

belajar mengenai berbagai macam emosi sekaligus merasakannya. Sedangkan 

faktor internal berasal dari dalam individu itu sendiri, faktor internal ini dapat 

membantu individu dalam mengontrol, mengendalikan, mengatur emosi agar 

dapat terkoordinasi dengan baik dan tidak menimbulkan masalah bagi dirinya dan 

orang lain (Setyawan, dkk., 2018).  

 

 

 

2.3.3 Indikator Kecerdasan Emosional  

 

 

Menurut (Goleman, 2005) dimensi dan indikator yang digunakan dalam 

kecerdasan emosional adalah sebagai berikut:  

1. Kesadaran diri, adalah mengetahui kondisi diri sendiri, kesukaan, sumber 

daya dan intuisi. Indikatornya meliputi:  

a. Mengenali emosi diri sendiri beserta efeknya.  

b. Mengetahui kekuatan dan batas-batas diri sendiri.  

c. Percaya dengan kemampuan diri dan keyakinan tentang harga diri.  

2. Pengaturan diri, merupakan pengelolaan emosi yang memudahkan untuk 

mencapai sasaran dengan cara mengelola kondisi, impuls, dan sumber daya 

diri sendiri. Indikatornya meliputi:  

a. Kemampuan untuk mengelola emosi-emosi dan desakan-desakan hati 

yang merusak.  

b. Luwes terhadap perubahan (mudah beradaptasi) dan bertanggung jawab 

atas kinerja pribadi.  

c. Mudah menerima dan terbuka terhadap gagasan, pendekatan dan 

informasi-informasi baru.  

3. Motivasi diri, adalah kecenderungan emosi yang mengantar atau 

memudahkan peraihan sasaran. Indikatornya meliputi:  

a. Dorongan untuk berprestasi/tidak cepat puas.  

b. Kekuatan untuk berfikir positif dan optimis.  

4. Empati, adalah kepintaran bagaimana individu membaca perasaan, 

kebutuhan, kepentingan, dan emosi orang lain. Indikatornya meliputi:  
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a. Mampu menerima sudut pandang dari orang lain.  

b. Peka terhadap perasaan orang lain.  

5. Keterampilan sosial, adalah kepintaran dalam menggugah tanggapan yang 

dikehendaki oleh orang lain. Indikatornya meliputi:  

a. Dapat memberikan pesan dengan jelas dan meyakinkan orang lain.  

b. Dapat membangkitkan inspirasi kelompok dan orang lain.  

c. Berani memulai dan mengelola perubahan (katalisator perubahan).  

d. Mampu melakukan negoisasi dan pemecahan silang pendapat. 

 

Menurut (Petrides dan Furnham dalam King, 2011), adapun indikator dari 

kecerdasan emosional adalah sebagai berikut: 

1. Pengaturan mood adalah pengelolaan emosi yang memudahkan untuk 

mencapai sasaran dengan cara mengelola kondisi, impuls, dan sumber daya 

diri sendiri. 

2. Keterampilan sosial adalah kepintaran dalam merespons tanggapan yang 

dikehendaki oleh orang lain.  

3. Pemanfaatan emosi adalah kecenderungan emosi yang mengantarkan atau 

memudahkan peraihan sasaran dan tujuan. 

4. Penilaian emosi adalah mengetahui kondisi diri sendiri, kesukaan, sumber 

daya, dan intuisi. 

 

Berdasarkan dari beberapa indikator menurut para ahli tersebut, maka peneliti 

menggunakan indikator dari hasil penelitian (Goleman, 2005) sebagai indikator 

dalam penelitian ini. Sebab indikator tersebut lebih relevan untuk digunakan.  

 

 

 

2.4 Stres Kerja  

 

 

2.4.1  Pengertian Stres Kerja  

 

 

Menurut (Alves, 2005) stres kerja merupakan respon fisik dan emosional yang 

terjadi apabila kemampuan dan sumber daya karyawan tidak dapat diatasi dengan 
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tuntutan dan kebutuhan perusahaan tersebut. Menurut (Robbins dan Coulter dalam 

Asih, dkk., 2018) stres merupakan reaksi negatif yang ditimbulkan individu 

sebagai dampak tekanan yang berlebih yang dibebankan kepada mereka akibat 

tuntutan, hambatan, atau peluang yang terlampau banyak.  

Handoko (2001) juga berpendapat pada akhirnya stres yang terlalu berlebih akan 

membuat kinerja karyawan menjadi menurun, karena stres kerja mengganggu 

pelaksanaan pekerjaan, yang membuat karyawan terganggu dalam 

mengendalikannya, sulit dalam mengambil keputusan dan perilaku yang tidak 

teratur dan dampak terbesar adalah prestasi kerja menjadi nol. Adapun menurut 

(Vigoda, 2002) stress kerja didefinisikan sebagai timbulnya gejolak dalam diri 

baik itu berupa fisik maupun tidak yang timbul akibat beban pekerjaan. Menurut 

(Leung et al, 2007) bahwa stress kerja terbagi menjadi enam dimensi yaitu prilaku 

pribadi, dukungan sosial, konflik peran, lingkungan buruk, beban kerja, situasi 

rumah dan pekerjaan.  

Berdasarkan beberapa pengertian dapat diasumsikan bahwa stress kerja dapat 

diartikan sebagai perasaan yang timbul dalam diri seseorang yang mengakibatkan 

orang tersebut memiliki emosi yang tidak stabil, membuat kinerja menjadi 

menurun karena adanya tuntutan yang banyak yang jika berlebihan akan 

mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi kondisi lingkungan. Stres 

sebagai akibat ketidakseimbangan antara tuntutan dan sumber daya yang dimiliki 

pada setiap individu, semakin tinggi kesenjangan terjadi, maka semakin tinggi 

pula stres yang dialami individu dan akan mengancam.  

 

 

 

2.4.2 Faktor-faktor Stres Kerja 

 

 

Menurut (Handoko, 2001:193) mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah kondisi 

kerja yang sering menyebabkan stres kerja bagi perusahaan, diantaranya adalah: 

1. Beban kerja yang berlebihan  

2. Tekanan atau desakan waktu 

3. Kualitas supervise yang jelek 

4. Iklim politis yang tidak aman 
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5. Umpan balik tentang pelaksanaan kerja yang tidak memadai 

6. Peran ganda 

7. Frustasi 

8. Konflik antar pribadi dan antar kelompok 

9. Perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dan karyawan 

10. Berbagai bentuk perusahaan 

 

 

 

2.4.3 Indikator Stres Kerja 

 

 

Menurut (Behr dan Newman dalam Syahronica, 2015) indikator dari stres kerja 

yaitu: 

1. Psikologis, stres yang berkepanjangan yang akan memengaruhi keadaan 

seseorang. 

2. Fisik, keadaan di mana karyawan akan mengalami kelelahan akibat dari 

pekerjaan yang terlalu berat.  

3. Perilaku, keadaan di mana karyawan akan mengalami keadaan yang tidak 

menyenangkan dalam melakukan pekerjaan.  

 

Menurut (Wahjono, dkk dalam Dewi, dkk, 2018:156) indikator dari stres kerja 

yaitu:  

1. Beban kerja yang berlebihan 

2. Desakan waktu 

3. Kualitas supervisi yang tidak proporsional 

4. Ambiguitas peran 

5. Wewenang dan tanggung jawab tidak seimbang 

6. Konflik antar pribadi dan kelompok 

7. Perbedaan harapan perusahaan dan karyawan. 

 

Berdasarkan dari beberapa indikator menurut para ahli tersebut, maka peneliti 

menggunakan indikator dari hasil penelitian (Wahjono, dkk dalam Dewi, dkk, 
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2018) sebagai indikator dalam penelitian ini. Sebab menurut penulis indikator 

tersebut yang paling relevan untuk digunakan. 

 

 

 

2.4.4 Penyebab Stres Kerja  

 

 

Menurut (Handoko, 2001:201) ada dua kategori penyebab stress kerja yaitu on the 

job dan off the job. Adapun penyebab dari on the job, antara lain:  

1. Beban kerja yang berlebihan  

2. Tekanan atau desakan waktu  

3. Supervisi yang buruk  

4. Konflik antar pribadi atau kelompok  

5. Iklim kerja yang tidak nyaman  

6. Pengembangan karir  

Sedangkan penyebab dari off the job, antara lain:  

1. Kekhawatiran financial  

2. Masalah keluarga  

3. Masalah fisik  

4. Masalah perkawinan  

5. Perubahan yang terjadi di tempat tinggal  

 

 

 

2.4.5 Dampak Stres Kerja  

 

 

Dampak stres kerja dapat menguntungkan atau merugikan karyawan. Dampak 

yang menguntungkan diharapkan dapat membuat karyawan mampu 

menyelesaikan pekerjaan dengan baik, namun jika stres kerja tidak dapat diatasi 

dengan baik akan menimbulkan kerugian bagi karyawan (Gitosudarmo dalam 

Nursasongko, 2016:36). Berikut ini beberapa dampak dan akibat yang 

ditimbulkan dari stres kerja:  
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a. Subjektif, berupa kekhawatiran atau ketakutan, agresif, rasa bosan, depresi, 

keletihan, frustasi, kehilangan kendali emosi, penghargaan diri yang rendah, 

gugup, kesepian. 

b. Perilaku, berupa mudah mendapat kecelakaan, kecanduan alcohol, 

penyalahgunaan obat, lupa emosional, makan atau merokok secara 

berlebihan, perilaku impulsive, tertawa gugup. 

c. Kognitif, berupa ketidakmampuan untuk membuat keputusan yang masuk 

akal, daya konsentrasi rendah, kurang perhatian, sangat sensitive terhadap 

kritik, hambatan mental. 

d. Fisiologis, berupa kandungan glukosa darah meningkat, denyut jantung dan 

tekanan darah meningkat, mulut kering, berkeringat, bola mata melebar, 

pamanas, dan dingin. 

e. Organisasi, berupa angka absensi, omset, produktivitas rendah, terasing, dari 

mitra kerja, komitmen organisasi, dan loyalitas berkurang. 

 

 

 

2.5 Kepuasan Kerja  

 

 

2.5.1 Pengertian Kepuasan Kerja  

 

 

Menurut (Prihatsanti, 2010) kepuasan kerja merupakan dasar keberhasilan 

individu yang telah dicapai di tempat kerja dalam mempertahankan dirinya 

dengan lingkungan sekitar, yang terdiri dari kepuasan instrinsik dan ekstrinsik. 

Kepuasan kerja merupakan persepsi emosional yang ditunjukkan individu, apakah 

pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan permintaan dan juga 

kebutuhan pribadi (Fairbrother dan Warn, 2003). 

Kepuasan kerja merupakan sesuatu yang bersifat individual. Setiap individu 

memiliki kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan nilai yang berlaku pada 

dirinya. Semakin tinggi penilaian terhadap suatu kegiatan yang dirasakan sesuai 

dengan keinginan individu, maka semakin tinggi kepuasannya terhadap kegiatan 

tersebut. Jadi secara garis besar kepuasan kerja dapat diartikan sebagai hal yang 

menyenangkan atau yang tidak menyenangkan yang mana pegawai memandang 
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suatu pekerjaan (Hasibuan, 2006:39). Kepuasan kerja merupakan hasil balas jasa 

kerja karyawan, baik berupa financial maupun non financial (Maryoto, 2000:142). 

Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. 

Kepuasaan kerja ini dampak dari sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan 

segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya (Handoko, 2001:122-123).  

Dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja dapat diartikan sebagai suatu refleksi 

atau pencerminan dari seberapa jauh seseorang merasa tertarik dan terdorong pada 

suatu pekerjaan, sehingga situasi atau keadaan pekerjaan tersebut mempunyai 

nilai tertentu bagi dirinya. Kepuasan kerja sendiri merupakan tingkah laku dan 

juga perasaan yang dikeluarkan seseorang tentang pekerjaannya. Semua aspek-

aspek penting pekerjaan, baik dan buruk, positif dan negatif, memberikan 

kontribusi terhadap perkembangan kepuasan atau ketidakpuasan.  

 

 

 

2.5.2 Faktor-faktor Kepuasan Kerja 

 

 

Robbins (2007:149) mengemukakan bahwa faktor-faktor dari kepuasan kerja 

yaitu: 

1. Mentality Challenging (Kerja yang Secara Mental Menantang) , karyawan 

cenderung tertarik pada pekerjaan yang membuat mereka dapat 

menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka, dan menawarkan 

beragam tugas, kebebasan dan umpan balik mengenai betapa baik mereka 

bekerja. 

2. Equitable Reward (Ganjaran yang Pantas), karyawan menginginkan sistem 

upah dan kebijakan promosi yang mereka persepsikan dengan adil dan tidak 

merugikan mereka. 

3. Supportive Working (Kondisi Kerja yang Mendukung), karyawan sangat 

memerhatikan kondisi lingkungan kerja seperti kenyamanan bekerja. Studi 

fisik mengatakan bahwa karyawan lebih suka pada lingkungan fisik yang 

nyaman dan tidak berbahaya. 

4. Supportive Colleagues (Rekan Kerja yang Mendukung), karyawan tidak 

hanya membytuhkan uang atau sesuatu yang dapat diukur nilainya, 
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melainkan karyawan membutuhkan teman sebagai interaksi sosial bahkan 

karyawan membutuhkan pimpinan yang dapat bekerja sama dengan 

karyawan.  

Sedangkan menurut (Hasibuan dalam Tunjangsari, 2011) kepuasan kerja 

karyawan dipengaruhi oleh: 

1. Balas jasa yang adil dan layak 

2. Penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian 

3. Berat ringannya pekerjaan 

4. Suasana dan lingkungan pekerjaan 

5. Peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan 

6. Sikap pimpinan dalam kepemimpinannya 

7. Sikap pekerjaan monoton atau tidak  

 

 

 

2.5.3 Indikator Kepuasan Kerja  

 

 

Menurut (Luthans, 2006) ada lima indikator pengukuran kepuasan kerja karyawan 

dengan mengidentifikasi karakteristik pekerjaan yang paling penting di mana 

karyawan memiliki respon afektif. Kelima indikator tersebut adalah:  

a. Pekerjaan itu sendiri adalah terkait dengan karakteristik pekerjaan dan 

kompleksitas pekerjaan yang dijalankan itu menyenangkan dan memuaskan 

serta memberikan tantangan kepada karyawan.  

b. Pendapatan atau gaji merupakan sejumlah upah yang diterima di mana hal 

ini dianggap pantas dibanding dengan orang lain dalam organisasi. Gaji 

merupakan imbalan yang diberikan secara berkala dengan periode tetap, 

sekali sebulan.  

c. Kesempatan promosi merupakan proses perubahan pekerjaan atau 

wewenang yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang sebelumnya.  

d. Pengawasan merupakan hubungan antara karyawan dengan atasan.  

e. Rekan kerja merupakan teman kerja dalam sebuah organisasi yang saling 

bekerja sama. 
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Menurut (Tsai dan Huang, 2008) mengemukakan bahwa indikator dalam 

kepuasan kerja yaitu:  

a. Pengawasan  

b. Rekan Kerja 

c. Upah 

d. Promosi 

e. Pekerjaan Itu Sendiri  

Berdasarkan dari beberapa indikator menurut para ahli tersebut, kedua ahli 

tersebut mengemukakan indikator yang sama yang terdapat dalam kepuasan kerja, 

yaitu indikator pengawasan, rekan kerja, upah, promosi, dan pekerjaan itu sendiri. 

Maka peneliti akan menggunakan indikator-indikator tersebut dalam penelitian 

ini.  

 

 

 

2.6 Tinjauan Pustaka Mengenai Hubungan Antar Variabel 

 

 

2.6.1 Hubungan Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Karyawan 

 

 

Kecerdasan emosional akan sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal 

ini sebagaimana telah dikemukakan oleh (Robbins dalam Endriyannur, 2012) 

bahwa kecerdasan emosional merupakan kompetensi non kognitif, kapabilitas, 

dan juga keterampilan yang memengaruhi seseorang untuk berhasil dalam 

menghadapi tuntutan juga lingkungan. Sedangkan menurut (Uha, 2013) kinerja 

merupakan hasil pekerjaan atau kegiatan yang terdapat dalam perusahaan yang 

dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal organisasi dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan dalam periode tertentu, adapun faktor internal yang 

memengaruhi kinerja karyawan terdiri dari kondisi fisik seseorang, motivasi, 

emosi, kestabilan, kondisi keluarga, persepsi peran, keterampilan, kecerdasan, dan 

karakteristik kelompok kerja. Adapun pengaruh eksternal antara lain berupa 

keinginan pelanggan, nilai-nilai sosial, pesaing, serikat buruh, peraturan 

ketenagakerjaan, kondisi ekonomi, kondisi pasar, dan perubahan lokasi kerja.  
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Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa kecerdasan emosional 

yang tinggi akan berdampak pada pencapaian kinerja. Hal ini disebabkan karena 

faktor kemampuan secara psikologis terdiri dari kemampuan potensi dan 

kemampuan secara psikologis terdiri dari kemampuan potensi dan kemampuan 

reality (kwowledge+skill). Artinya karyawan yang memiliki IQ diatas rata-rata 

dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah 

mencapai kinerja yang diharapkan. Hal ini didukung pula dengan penelitian 

Endriyannur (2012) yang menyatakan kecerdasan emosional berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 

 

 

2.6.2 Hubungan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan  

 

 

Penelitian terdahulu mengenai hubungan antara stres kerja dan kinerja karyawan 

tidak konsisten (Wu, 2011). Meskipun mayoritas penelitian menunjukkan bahwa 

stres kerja berhubungan negatif terhadap kinerja karyawan, tetapi akan tetap 

dilakukan penelitian yang menunjukkan adanya hubungan positif stres kerja 

terhadap kinerja. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa stres kerja dapat 

memberikan konsekuensi seperti yang diinginkan dan beberapa tipe stres kerja 

juga berhubungn positif dengan kinerja karyawan. Menurut (Wu, 2011) karyawan 

akan memberikan hasil kerja yang baik jika sumber stres seperti target dan 

tuntutan kerja yang tinggi muncul, tetapi di sisi lain target dan tuntutan kerja yang 

tinggi akan memicu timbulnya stres pada karyawan. Sedangkan menurut (Ismail, 

dkk., 2009) menyatakan bahwa adanya studi baru dalam bidang stres yang 

menunjukkan bahwa karyawan yang memiliki kemampuan untuk mengelola stres 

mempunyai pengaruh yang signifikan pada kinerja karyawan. Dalam model stres, 

beberapa peneliti percaya bahwa karyawan yang bisa mengontrol dan mengelola 

stres dengan baik ketika bekerja, kinerja karyawan tersebut akan lebih tinggi 

(Ciarrochi et al., 2000). 
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2.6.3 Hubungan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan  

 

 

Kepuasan kerja mengacu pada sikap karyawan terhadap pekerjaanya (Robbins, 

2007:37). Persepsi individu bervariasi dalam lingkungan organisasi yang 

membuat individu tersebut merasakan kepuasan atau ketidakpuasan terhadap 

pekerjaannya. Hal itu, dapat memengaruhi sikap dan perilaku individu dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya. Sikap seorang individu berhubungan dengan 

pernyataan evaluatif baik menyenangkan dan juga tidak menyenangkan. Menurut 

(Wexley dan Gary, 2005:129) kepuasan kerja merupakan generalisasi sikap-sikap 

terhadap pekerjaan yang didasarkan atas aspek-aspek pekerjaan yang bermacam-

macam. (Akehurst et al., 2009:133) mengatakan bahwa seseorang dengan 

kepuasan kerja yang tinggi akan menyukai pekerjaan secara umum, di mana 

seseorang merasa diperlukan selayaknya dan percaya bahwa pekerjaan 

mempunyai banyak segi yang diinginkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

pekerjaan memengaruhi kepuasan kerja seseorang. Dengan demikian, kepuasan 

kerja seseorang tergantung pada selisih antara harapan, kebutuhan atau nilai 

dengan apa yang menurut pandangan atau persepsinya yang telah dicapai melalui 

pekerjaannya. Jadi, seorang akan merasakan kepuasan jika tidak ada perbedaan 

antara apa yang diinginkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi, sebaliknya, 

apabila terdapat perbedaan antara apa yang diinginkan dengan kenyataan, maka 

seseorang akan merasakan ketidakpuasan. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang 

yang memiliki kepuasan kerja terhadap pekerjaannya akan meningkatkan kinerja 

mereka. 

 

 

 

2.6.4 Hubungan Antara Kecerdasan Emosional, Stres Kerja, Kepuasan 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan  

 

 

Berdasarkan hubungan antar variabel yang telah dipaparkan dapat di asumsikan 

bahwa kecerdasan emosional memiliki hubungan dengan stres kerja, kepuasan 

kerja, dan kinerja karyawan. Karyawan dengan kecerdasan emosional yang baik, 

dapat memahami emosi yang terjadi dan dapat memanfaatkan serta mengarahkan 
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emosi secara positif sehingga memengaruhi stres kerja. Kecerdasan emosional 

yang baik tentunya akan memengaruhi tingkat kepuasan kerja yang akan membuat 

kinerja karyawan menjadi baik pula.  

Seorang karyawan yang memiliki stres kerja akan mengalami turunnya semangat 

dan rasa senang terhadap pekerjaan, perhatian kepada organisasi atau rekan kerja, 

bahwa dapat menjadikan karyawan kehilangan tanggung jawabnya. Dampak dari 

karyawan yang memiliki stres kerja berpengaruh pada tingkat kepuasan kerja serta 

kinerja mereka. Semakin tinggi kecerdasan emosional karyawan akan 

meningkatkan kinerja karyawan tersebut. Karyawan juga akan menunjukkan 

kinerja mereka bila kepuasan kerja meningkat. Begitu pula sebaliknya semakin 

rendah stres kerja akan meningkatkan kinerja melalui kepuasan kerja. 

 

 

 

2.7 Penelitian Terdahulu  

 

 

Penelitian terdahulu memiliki peran yang penting pada setiap penelitian ilmiah 

yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu dapat dijadikan acuan dalam penelitian 

berikutnya. Tabel 2.1 akan menjelaskan secara sistematis penelitian terdahulu 

yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 
No. Judul dan 

Tahun 

Penelitian 

Nama Hasil 

Penelitian 
Perbedaan Penelitian 

1.  Pengaruh 

Kecerdasan 

Intelektual, 

Kecerdasan 

Emosi, dan 

Kecerdasan 

Spiritual 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

(2012) 

 

 

 

Lisda 

Rahmasari  
Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa kecerdasan 

intelektual, 

kecerdasan emosi, 

dan kecerdasan 

spiritual 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja karyawan, 

baik itu bila diuji  

secara parsial 

maupun simultan. 

Pada penelitian 

terdahulu menjelaskan 

pengaruh kecerdasan 

intelektual, kecerdasan 

emosi, dan kecerdasan 

spiritual terhadap 

kinerja. Sementara 

dalam penelitian ini 

peneliti tidak 

membahas kecerdasan 

intelektual dan 

kecerdasan spiritual 

melainkan stres kerja 

dan kepuasan kerja  
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Tabel 2.1 (lanjutan) 

 
No. Judul dan 

Tahun 

Penelitian 

Nama Hasil 

Penelitian 
Perbedaan Penelitian 

    terhadap kinerja 

karyawan Miss 

Cimory di Kota 

Bekasi. 

2.  Konflik, Stres 

Kerja, dan 

Kepuasan Kerja 

Pengaruhnya 

Terhadap 

Kinerja Pegawai 

pada Universitas 

Khairun Ternate 

(2013) 

 

Saina Nur 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa konflik, 

stres kerja, dan 

kepuasan kerja 

secara simultan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja pegawai. 

Stres kerja secara 

parsial berpengaruh 

negatif terhadap 

kinerja pegawai 

artinya semakin 

tinggi tingkat stres 

kerja yang dimiliki 

akan memberikan 

dampak yang 

negatif dalam 

peningkatan kinerja 

pegawai. Kepuasan 

kerja secara parsial 

berpengaruh positif 

terhadap terhadap 

kinerja pegawai 

Universitas 

Khairun Ternate 

artinya semakin 

tinggi tingkat 

kepuasan kerja 

yang dimiliki  akan 

memberikan 

dampak yang 

positif dalam 

peningkatan kinerja 

pegawai. 

 

Pada penelitian 

terdahulu membahas 

konflik. Sementara 

pada penelitian ini 

tidak membahas 

tentang konflik. Pada 

penelitian terdahulu 

objek penelitian 

pada Universitas 

Khairun Ternate, 

sedangkan pada 

penelitian ini objek 

penelitian adalah Miss 

Cimory di Kota 

Bekasi. kerja terhadap 

kinerja karyawan pada 

Miss Cimory di Kota 

Bekasi. 
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Tabel 2.1 (lanjutan) 

 
No. Judul dan 

Tahun 

Penelitian 

Nama Hasil 

Penelitian 
Perbedaan Penelitian 

3.  Pengaruh 

Kecerdasan 

Emosional, 

Komitmen 

Organisasional, 

dan 

Organizational 

Citizenship 

Behavior 

Terhadap  

Kinerja 

Karyawan 

(2013) 

Triana 

Fitriastuti 
Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa kecerdasan 

emosional 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

Peningkatan 

kinerja karyawan 

dipengaruhi oleh 

tinggi rendahnya 

tingkat kecerdasan 

emosional yang 

dimiliki karyawan.  

 

Pada penelitian 

terdahulu membahas 

komitmen 

organisasional dan 

citizenship behavior, 

sedangkan pada 

penelitian ini 

membahas tentang 

kecerdasan emosional, 

stress kerja, dan 

kepuasaan kerja 

terhadap kinerja 

karyawan pada Miss 

Cimory di Kota Bekasi. 

4.  Pengaruh 

Kompensasi 

dan Stres Kerja 

Terhadap 

Kepuasan 

Kerja 

Karyawan pada 

PT. Bank Sulut 

Cabang Utama 

Manado (2015)  

 

Rocky Potale 

dan Yantje 

Uhing 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

kompensasi dan 

stres kerja secara 

simultan 

berpengaruh 

terhadap kepuasan 

kerja. Kompensasi 

secara parsial 

berpengaruh 

terhadap kepuasan 

kerja, dan stres 

kerja secara parsial 

berpengaruh 

terhadap kepuasan 

kerja. 

 

Pada penelitian 

terdahulu membahas 

pengaruh kompensasi 

dan stres kerja terhadap 

kepuasan kerja pada PT 

Bank Sulut Cabang 

Utama Manado, 

sedangkan pada 

penelitian ini 

membahas pengaruh 

antara kecerdasan 

emosional, stres kerja, 

dan kepuasan kerja 

terhadap kinerja 

karyawan pada Miss 

Cimory di Kota Bekasi. 

5.  Pengaruh 

Kepuasan 

Kerja dan 

Motivasi Kerja 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan di 

One Way 

Production 

(2017) 

Garry Surya 

Changgriawan 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

kepuasan kerja 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan, 

motivasi kerja 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan, 

dan kepuasan kerja 

memiliki pengaruh 

yang 

Pada penelitian 

terdahulu membahas 

motivasi kerja terhadap 

kinerja karyawan di 

One way Production, 

sedangkan pada 

penelitian ini 

membahas  pengaruh 

antara kecerdasan 

emosional, stres kerja, 

dan kepuasan kerja 

terhadap kinerja 

karyawan 

 

 



28 

 

 

 

Tabel 2.1 (lanjutan) 

 
No. Judul dan 

Tahun 

Penelitian 

Nama Hasil 

Penelitian 
Perbedaan Penelitian 

   lebih besar 

daripada motivasi 

kerja terhadap 

kinerja karyawan. 

pada Miss Cimory di 

Kota Bekasi. 

6.  Analisis 

Pengaruh 

Kecerdasan 

Emosional 

(Eq) Dan 

Kecerdasan 

Spiritual (Sq) 

Pada Kinerja 

Karyawan 

Pada PT. Bank 

Negara 

Indonesia 

(Persero), Tbk 

(2015) 

 

Cahyo Tri 

Wibowo  

 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

adanya pengaruh 

antara kecerdasan 

emosional dengan 

kinerja karyawan 

PT. Bank Negara 

Indonesia 46, 

(Persero), Tbk. 

Dan adanya 

pengaruh antara 

kecerdasan 

spiritual dengan 

kinerja karyawan  

PT. Bank Negara 

Indonesia 46, 

(Persero), Tbk. 

Terdapat 

pengaruh antara 

kecerdasan 

emosional dan 

kecerdasan 

spiritual terhadap 

kinerja karyawan 

pada saat 

dilakukan uji 

secara simultan. 

 

Pada penelitian 

terdahulu membahas 

pengaruh kecerdasan 

emosional dan 

kecerdasan spiritual 

pada kinerja karyawan 

di PT Bank Negara 

Indonesia, sedangkan 

pada penelitian ini 

terdapat variabel lain 

yaitu kecerdasan 

emosional, stres kerja, 

dan kepuasan kerja 

pengaruhnya terhadap 

kinerja karyawan pada 

Miss Cimory di Kota 

Bekasi. 

7.  Pengaruh Stres 

Kerja dan 

Kepuasan 

Kerja 

Terhadap 

Kinerja Pada 

Bagian Tenaga 

Penjualan UD 

Surya Raditya 

Negara (2018) 

Chadek Novi 

Charisma 

Dewi, I Wayan 

Bagia, Gede 

Putu Agus 

Jana Susila. 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa stres kerja 

berhubungan 

negatif dengan 

kepuasan kerja 

karyawan pada 

bagian tenaga 

penjualan UD 

Surya Radiya 

Negara. Stres 

Pada penelitian 

terdahulu hanya 

membahas pengaruh 

stres kerja dan kepuasan 

kerja terhadap kinerja 

karyawan dengan objek 

penelitian pada Bagian 

Tenaga Penjualan UD 

Surya 
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Tabel 2.1 (lanjutan) 

 
No. Judul dan 

Tahun 

Penelitian 

Nama Hasil 

Penelitian 
Perbedaan Penelitian 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kerja berpengaruh 

secara negatif dan 

signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan pada 

bagian tenaga 

penjualan UD 

Surya Raditya 

Negara. Kepuasan 

kerja berpengaruh 

secara positif dan 

signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan pada 

bagian penjualan 

UD Surya Raditya 

Negara. 

Raditya Negara, 

sedangkan pada 

penelitian ini ada 

variabel lain lagi yang 

akan dibahas yaitu 

variabel kecerdasan 

emosional dengan objek 

penelitian pada Miss 

Cimory di Kota Bekasi. 

8.  Pengaruh 

Motivasi dan 

Kepuasan 

Kerja 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Koperasi di 

Denpasar 

(2015) 

 

I Wayan 

Juniantara dan 

I Gede Riana 

 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa motivasi 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan 

koperasi, begitu 

pula dengan 

kepuasan kerja 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

 

Pada penelitian 

terdahulu membahas 

motivasi terhadap 

kinerja karyawan 

dengan objek penelitian 

karyawan koperasi di 

Denpasar, sedangkan 

pada penelitian ini 

membahas pengaruh 

antara kecerdasan 

emosional, stress kerja, 

dan kepuasan kerja 

dengan objek penelitian 

Miss Cimory di Kota 

Bekasi. 

9.  Pengaruh 

Kompetensi 

dan 

Kecerdasan 

Emosional 

Terhadap 

Kinerja 

Pegawai 

(2018) 

Yusuf 

Ardiansyah 

dan Lisa Harry 

Sulistiyowati 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa terdapat 

pengaruh yang 

positif dan 

signifikan baik 

secara parsial 

antara variabel 

kompetensi dan 

kecerdasan 

emosional 

terhadap kinerja 

pegawai. 

Pada penelitian 

terdahulu membahas 

tentang pengaruh 

kompetensi dan 

kecerdasan terhadap 

kinerja pegawai, 

sedangkan pada 

penelitian ini membahas 

variabel lain yaitu 

kecerdasan emosional, 

stres kerja, dan 

kepuasan kerja terhadap 

kinerja 
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Tabel 2.1 (lanjutan) 

 
No. Judul dan 

Tahun 

Penelitian 

Nama Hasil 

Penelitian 
Perbedaan Penelitian 

    

 

 

 

karyawan pada Miss 

Cimory di kota Bekasi. 

10. Pengaruh 

Kepuasan 

Kerja dan 

Disiplin Kerja 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Pada Bank 

Rakyat 

Indonesia 

Cabang Putri 

Hijau Medan 

(2017) 

 

Mutia Arda 

 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa kepuasan 

kerja berpengaruh 

positif dan tidak 

signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan, disiplin 

memiliki 

pengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja. 

sedangkan secara 

simultan 

kepuasan kerja 

dan disiplin kerja 

secara bersama-

sama berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja karyawan 

Bank Rakyat 

Indonesia Cabang 

Putri Hijau 

Medan. 

Pada penelitian 

terdahulu membahas 

pengaruh kepuasan 

kerja dan disiplin kerja 

terhadap kinerja 

karyawan pada Bank 

Cabang Putri Hijau 

Medan, sedangkan pada 

Penelitian ini  ada 

perbedaan variabel yaitu 

kecerdasan emosional 

dan stres kerja dengan 

objek penelitian pada 

Miss Cimory di Kota 

Bekasi. 

Sumber: Data Diolah (2021) 

 

 

 

2.8 Kerangka Pemikiran  

Salah satu aset penting dalam sebuah perusahaan adalah sumber daya manusia. 

Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan sumber daya manusia dalam menjaga 

produktivitas karyawan seperti halnya pelatihan dan pengembangan, hal ini 

bertujuan agar karyawan tidak merasa stres dalam menghadapi tuntutan pekerjaan 

dan tekanan lingkungan. Untuk itu kecerdasan emosional sangat diperlukan bagi 

karyawan agar karyawan mampu bekerja dalam berbagai tekanan konflik dan 

mampu beradaptasi dengan baik dengan segala situasi. Kecerdasan emosional 

merupakan sikap positif dari dalam diri seseorang yang mampu mengatur emosi 
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dan menggunakan informasi untuk bertindak. Kecerdasan emosional sangat 

diperlukan untuk mengarahkan karyawan agar terhindar dari konflik. Karena pada 

dasarnya semakin tinggi kecerdasan emosional akan memperkecil konflik yang 

terjadi. Hal ini didukung dengan penelitian Habel, dkk. (2013).  

Selain pengaruh kecerdasan emosional dan stres kerja, kepuasan kerja karyawan 

juga harus diperhatikan oleh perusahaan, apabila karyawan tidak merasa puas 

dengan pekerjaanya akan mengurangi kinerja karyawan bagi perusahaan.  

Kepuasan kerja dapat diartikan sebagai suatu refleksi atau cerminan dari seberapa 

jauh seseorang merasa tertarik akan suatu pekerjan, sehingga pekerjaan tersebut 

memiliki nilai tertentu bagi dirinya. Kepuasan kerja sendiri terdiri dari perasaan 

dan tingkah laku yang dimiliki seseorang tentang pekerjaannya. Semua aspek 

tentang pekerjaan baik itu negatif atau positif, baik atau buruk akan memberikan 

kontribusi terhadap perkembangan perasaan kepuasan atau ketidakpuasan, 

sehingga karyawan yang memiliki kecerdasan emosional membuat karyawan 

tidak stres dalam pekerjaan dan memiliki kepuasan kerja. Sedangkan kinerja 

karyawan merupakan hasil kerja yang berupa kuantitas dan kualitas yang dicapai 

karyawan dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan perusahaan. Adapun 

indikator dari kinerja karyawan yaitu kuantitas kerja, kualitas kerja, ketepatan 

waktu, kerja sama. Secara umum kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat 

dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

Kecerdasan 
Emosional (X1) 

Stres Kerja (X2) 

Kepuasan Kerja 
(X3) 

Kinerja 
Karyawan (Y) 
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Keterangan:  

: Secara Parsial 

: Secara Simultan 

 

 

 

2.9 Hipotesis  

Hipotesis merupakan dugaan sementara dari rumusan masalah penelitian, 

sehingga rumusan masalah penelitian disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan 

(Sugiyono, 2017). Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Ho1: Kecerdasan emosional memiliki pengaruh yang tidak signifikan 

terhadap kinerja karyawan pada Miss Cimory di PT Cimory Bekasi.  

Ha1: Kecerdasan emosional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja karyawan pada Miss Cimory di PT Cimory Bekasi.  

2. Ho2: Stres kerja memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada Miss Cimory di PT Cimory Bekasi.  

Ha2: Stres kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada Miss Cimory di PT Cimory Bekasi. 

3. Ho3: Kepuasan kerja memiliki pengaruh yang tidak signifikan kinerja 

karyawan pada Miss Cimory di PT Cimory Bekasi. 

Ha3: Kepuasan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada Miss Cimory di PT Cimory Bekasi. 

4. Ho4: Kecerdasan emosional, stres kerja, dan kepuasan kerja secara bersama-

sama memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja karyawan 

pada Miss Cimory di PT Cimory Bekasi.  

Ha4: Kecerdasan emosional, stres kerja, dan kepuasan kerja secara bersama-

sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan pada 

Miss Cimory di PT Cimory Bekasi. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Jenis Penelitian  

 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian eksplanatori 

(explanatory research) dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian eksplanatori 

merupakan penelitian yang menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti 

serta hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya (Sugiyono 2017:21). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas yaitu 

hubungan kecerdasan emosional (X1), stress kerja (X2), dan kepuasan kerja (X3) 

terhadap kinerja karyawan (Y).  

 

 

 

3.2 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional  

 

 

Definisi konseptual adalah suatu definisi dalam bentuk yang abstrak yang 

mengacu pada ide-ide lain atau konsep lain yang bisa saja abstrak dalam 

menjelaskan konsep pertama (Priyono, 2016:79). Sedangkan definisi operasional 

merupakan penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi 

variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu untuk 

meneliti dan mengoperasikan konstrak, sehingga memudahkan peneliti lain untuk 

melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau bahkan lebih baik 

(Sugiyono, 2017:31). Adapun yang menjadi definisi konseptual dan definisi 

operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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Tabel 3.1 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 

 
Jenis 

Variabel 
Definisi 

Konseptual 
Definisi 

Operasional 
Indikator Item 

Kecerdasan 

Emosional 

(X1) 

 

Kecerdasan 

emosional 

merupakan 

gabungan 

antara 

keahlian, 

kemampuan, 

dan 

kompetensi 

non-kognitif 

yang 

memengaruhi 

kemampuan 

seseorang 

untuk berhasil 

dalam 

menghadapi 

tuntutan 

tekanan 

lingkungan 

(Robbins, 

2007).  

 

Keahlian, 

kemampuan, 

dan kompetensi 

non kognitif 

yang 

memengaruhi 

Miss Cimory di 

PT Cimory 

Bekasi dalam 

menghadapi 

tuntutan dan 

tekanan 

lingkungan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kesadaran 

diri  

 

1. Mampu 

mengekspre

sikan 

perasaan. 

2. Mampu 

mengetahui 

emosi serta 

kelebihan 

dan 

kekurangan 

yang 

dimiliki. 

3. Selalu 

mengintrop

eksi diri. 

2. Pengaturan 

diri  

4. Mampu 

mengontrol 

tindakan 

dan pikiran 

dalam 

situasi 

apapun.  

5. Mampu 

mengendali

kan diri 

ketika 

berada di 

situasi yang 

sulit.  

6. Mampu 

mengelola 

dan 

mengatur 

emosi diri 

dalam 

situasi 

apapun.  

3. Motivasi 

diri 

7. Selalu 

memotivasi 

diri agar 

bersemanga

t. 
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Tabel 3.1 (lanjutan) 

 
Jenis 

Variabel 
Definisi 

Konseptual 
Definisi 

Operasional 
Indikator Item 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Komitmen 

yang dibuat 

harus 

tercapai, 

meskipun 

dengan 

penuh 

pengorbana

n.  

4. Empati 9. Merasa 

prihatin atas 

masalah 

yang 

dihadapi 

teman. 

10. Mampu 

menempatka

n diri pada 

posisi orang 

lain.  

11. Mampu 

melihat rasa 

sakit orang 

lain, 

meskipun 

mereka tidak 

membicarak

an-nya. 

5. Keterampil

an sosial  

12. Mempunyai 

cara yang 

meyakinkan 

agar ide-ide 

dapat 

diterima 

orang lain.  

13. Mampu 

menyelesaik

an masalah 

ketika 

banyak 

perbedaan 

pendapat 

yang 

mengakibatk

an konflik.  
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Tabel 3.1 (lanjutan) 

 
Jenis 

Variabel 
Definisi 

Konseptual 
Definisi 

Operasional 
Indikator Item 

    14. Mampu 

berorganisas

i dan 

menginspira

si suatu 

kelompok. 

15. Berpedoman 

pada etika 

ketika 

berhubungan 

dengan 

orang lain.  

16. Mampu 

memberikan 

suasana yang 

hidup dalam 

berdiskusi.  

17. Mampu 

merencanaka

n sesuatu 

dengan 

matang 

tanpa 

bantuan 

orang lain. 

Stres Kerja 

(X2) 
Stres kerja 

merupakan 

respon fisik 

dan emosional 

yang terjadi 

apabila 

kemampuan 

dan sumber 

daya karyawan 

tidak dapat 

diatasi dengan 

tuntutan dan 

kebutuhan 

perusahaan 

tersebut 

(Alves, 2005).  

 

Respon fisik 

dan emosional 

yang terjadi 

pada Miss 

Cimory di PT 

Cimory Bekasi 

akibat dari 

kemampuan 

dan sumber 

daya yang 

dimiliki tidak 

dapat diatasi 

dengan 

tuntutan dan 

kebutuhan 

perusahaan. 

 

1. Beban 

kerja yang 

berlebihan 

1. Beban kerja 

yang 

diberikan 

tidak sesuai 

dengan 

kemampuan 

kerja. 

2. Desakan 

waktu 

 

2. Waktu yang 

diberikan 

untuk 

menyelesaik

an pekerjaan 

sangat 

singkat. 

3. Tidak 

mampu 

menyesuaika

n antara 

pekerjaan 

dan waktu 

yang 

diberikan.  



37 

 

 

 

Tabel 3.1 (lanjutan) 

 
Jenis 

Variabel 
Definisi 

Konseptual 
Definisi 

Operasional 
Indikator Item 

    4. Dalam 

bekerja, saya 

selalu 

dikejar 

waktu untuk 

menyelesaik

an pekerjaan 

dengan baik. 

3. Kualitas 

supervisi 

yang tidak 

proporsion

al 

5. Peralatan 

kerja yang 

disediakan 

tidak 

memadai 

dalam 

menyelesaik

an 

pekerjaan. 

4. Ambiguita

s peran 

 

6. Peran yang 

diterima 

dalam 

perusahaan 

sering 

bertentangan 

satu sama 

lain sehingga 

mem-

bingungkan. 

5. Wewenang 

dan 

tanggung 

jawab tidak 

seimbang 

7. Dalam 

menjalani 

pekerjaan, 

saya ditekan 

dengan 

banyak 

peraturan. 

6. Konflik 

antar 

pribadi dan 

kelompok 

 

8. Sering 

mengalami 

perbedaan 

pendapat 

dengan 

rekan kerja 

yang 

berakhir 

koflik 
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Tabel 3.1 (lanjutan) 

 
Jenis 

Variabel 
Definisi 

Konseptual 
Definisi 

Operasional 
Indikator Item 

    9. Pernah 

mengalami 

konflik 

dalam 

sebuah tim 

7. Perbedaan 

harapan 

perusahaan 

dan 

karyawan  

 

10. Pekerjaan 

yang 

dilakukan di 

perusahaan 

tidak sesuai 

dengan 

keterampila

n. 

11. Kerja keras 

tidak 

sebanding 

dengan 

hasil yang 

diterima. 

12. Pekerjaan di 

perusahaan 

ini 

membahaya

kan 

kesehatan 

saya. 

13. Perusahaan 

menetapkan 

target yang 

terlalu 

tinggi 

sehingga 

memberatka

n saya. 

14. Gaji yang 

diterima 

tidak sesuai 

dengan 

harapan. 
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Tabel 3.1 (lanjutan) 

 
Jenis 

Variabel 
Definisi 

Konseptual 
Definisi 

Operasional 
Indikator Item 

Kepuasan 

Kerja  (X3) 
Kepuasan kerja 

merupakan 

dasar 

keberhasilan 

individu yang 

telah dicapai di 

tempat kerja 

dalam 

mempertahanka

n dirinya 

dengan 

lingkungan 

sekitar, yang 

terdiri dari 

kepuasan 

instrinsik dan 

ekstrinsik 

(Prihatsanti, 

2010).  

 

Sikap puas 

yang dimiliki 

Miss Cimory di 

PT Cimory 

Bekasi atas 

keberhasilan 

yang dicapai di 

tempat kerja 

dalam 

mempertahanka

n dirinya 

dengan 

lingkungan 

sekitar dan juga 

dalam 

mencapai 

tujuan 

perusahaan.   

 

1. Pengawasan 

 

1. Pimpinan 

selalu 

memberika

n 

dukungan.  

2. Rekan kerja  

 

2. Rekan 

kerja 

mampu 

bekerja 

dengan 

baik.  

3. Upah  

 

3. Gaji yang 

diterima 

cukup dan 

memenuhi 

kebutuhan.  

4. Gaji yang 

diterima 

sesuai 

dengan 

kemampua

n kerja. 

 

4. Promosi 

 

5. Diberikan 

kesempata

n sebagai 

orang yang 

diperlukan 

dalam 

perusahaan 

6. Promosi 

terbuka 

bagi 

seluruh 

karyawan.  

 

5. Pekerjaan 

itu sendiri  

 

7. Mampu 

menyelesai

kan 

pekerjaan 

dengan 

baik. 

8. Merasa 

senang 

melakukan 

pekerjaany

a. 
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Tabel 3.1 (lanjutan) 

 
Jenis 

Variabel 
Definisi 

Konseptual 
Definisi 

Operasional 
Indikator Item 

    9. Pekerjaan 

yang 

dilakukan 

sesuai 

dengan 

kemampu

an.  

 
Kinerja 

Karyawan (Y) 
Kinerja 

merupakan 

hasil kerja 

individu yang 

telah dicapai 

sesuai dengan 

peran atau 

tugasnya 

dalam periode 

tertentu yang 

dihubungkan 

dengan ukuran 

nilai atau 

standar yang 

telah 

ditetapkan 

sebuah 

organisasi 

tempat 

individu 

tersebut 

bekerja 

(Umam, 

2010). 

Hasil kerja Miss 

Cimory di PT 

Cimory Bekasi 

yang telah 

dicapai sesuai 

dengan peran 

dan tugasnya 

dengan standar 

yang ditetapkan 

perusahaan  

1. Kualitas 

pekerjaan 
1. Dapat 

menyelesai

kan 

pekerjaan 

sesuai 

standar 

yang 

ditetapkan.  

2. Hasil 

kerja 

sesuai 

dengan 

kualitas 

yang 

ditetapkan 

3. Mampu 

bekerja 

dengan 

cekatan, 

cepat, dan 

tepat. 

 

2. Kuantitas 

kerja 

4. Hasil 

kerja 

sesuai 

target 

yang 

ditetapkan 

perusahaa

n.  

5. Hasil 

kerja 

sesuai 

dengan 

kuantitas/j

umlah 

yang 

ditetapkan 

perusahaa

n.  
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Tabel 3.1 (lanjutan) 
Jenis 

Variabel 
Definisi 

Konseptual 
Definisi 

Operasional 
Indikator Item 

   3. Kendala 

kerja 

 

6. Mampu 

mengikuti 

instruksi 

yang 

diberikan 

pimpinan 

dengan 

baik 

7. Memiliki 

sikap 

inisiatif 

dalam 

setiap 

masalah 

yang 

dihadapi. 

8. Berhati-

hati dalam 

melakukan 

pekerjaan 

9. Rajin 

dalam 

bekerja 

4. Sikap kerja 

 

10. Mampu 

bekerja 

dalam tim 

dengan 

baik. 

11. Mengutam

akan kerja 

sama 

dengan 

rekan kerja 

dalam 

menyelesai

kan 

pekerjaan. 

12. Melakukan 

koordinasi 

dengan 

rekan kerja 

dalam 

menyelesai

kan tugas 

Sumber: Data Diolah (2021) 

 



42 

 

 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

 

 

3.3.1 Populasi 

 

 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang didalamnya terdiri dari objek dan 

subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

penulis untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Populasi 

dalam penelitian ini adalah karyawan Miss Cimory di PT. Cimory Bekasi 

sebanyak 85 Miss Cimory.  

 

 

 

3.3.2 Sampel  

 

 

Sampel merupakan bagian dari karakteristik dan jumlah yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2017:62). Pada penelitian ini, peneliti menentukan sampel 

yang akan digunakan dari berbagai teknik sampling yang ada. Teknik sampling 

yang digunakan yaitu non-probability sampling dengan teknik sampling jenuh. 

Teknik sampling jenuh adalah sampel yang bila ditambah jumlahnya, tidak akan 

menambah keterwakilan sehingga tidak akan memengaruhi nilai informasi yang 

telah diperoleh. Seluruh anggota populasi tersebut dijadikan sebagai sampel 

sebagai responden (Sugiyono, 2017:146). Jadi, sampel dalam penelitian ini adalah 

Miss Cimory di PT Cimory Bekasi yang berjumlah 85 Miss Cimory. 

 

 

 

3.4 Skala Pengukuran   

 

 

Skala pengukuran bertujuan untuk mengukur panjang pendeknya interval yang 

ada pada alat ukur, sehingga apabila alat ukur tersebut digunakan dalam 

pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif (Sugiyono, 2017). Pada penelitian 

ini menggunakan skala likert.  

Skala likert bertujuan untuk mengukur prestasi, pendapat, dan juga sifat seseorang 

ataupun kelompok dalam suatu fenomena sosial. Dalam penggunaan skala likert 
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maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

variabel tersebut akan digunakan menjadi titik tolak untuk menyusun item-item 

instrumen yang dapat berupa pernyataan maupun pertanyaan. Jawaban dari 

instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradiasi dari sangat positif 

sampai sangat negatif (Sugiyono, 2017).  

Tabel 3.2 Skala Likert 

 
Jawaban Skor Jawaban 

Sangat Tidak Setuju 1 

Tidak Setuju 2 

Netral 3 

Setuju 4 

Sangat Setuju 5 

Sumber: (Sugiyono, 2017) 

 

 

 

3.5 Sumber Data  

 

 

3.5.1 Data Primer  

 

 

Data primer merupakan data yang secara langsung diperoleh dari objek penelitian 

yang meliputi perkembangan perusahaan, struktur perusahaan, dan dokumen-

dokumen perusahaan terkait penelitian (Sugiyono, 2017). Data primer dapat 

diperoleh secara langsung dari responden yang ingin diteliti. Pada penelitian ini, 

data primer diperoleh langsung dari karyawan Miss Cimory pada PT. Cimory 

Bekasi dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner.  

 

 

 

3.5.2 Data Sekunder  

 

 

Data sekunder diperoleh atau dikumpulkan dari literatur, artikel, dan berbagai 

macam sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian untuk mendukung 

hasil penelitian (Sugiyono, 2017). Data sekunder yang digunakan dalam 
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penelitian ini berasal dari jurnal ilmiah, e-book, artikel dan sumber lainnya yang 

berkaitan dengan penelitian.  

 

 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data  

 

 

3.6.1 Kuesioner 

 

 

Kuesioner merupakan tahapan pengumpulan data dengan cara menyebarkan 

pertanyaan ataupun pernyataan tertulis kepada responden yang sesuai dengan 

penelitian penulis untuk dijawab dengan tepat (Sugiyono, 2017).  

 

 

 

3.6.2 Studi Pustaka 

 

 

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara membaca, 

menelaah, serta mengutip bahan-bahan pustaka seperti hasil-hasil penelitian, 

dokumen-dokumen, dan sumber informasi yang berkaitan dengan penelitian.  

 

 

 

3.7 Teknik Pengujian Instrumen 

 

 

Untuk mendapatkan hasil yang valid dan juga reliabel dari kuesioner, perlu 

dilakukan uji validitas dan juga reliabilitas terhadap setiap pernyataan guna 

mengetahui kelayakan setiap pernyataan untuk dilakukan pengumpulan data.  

 

 

 

3.7.1 Uji Validitas  

 

 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu kuesioner. 

Suatu kuesioner dapat dikatakan valid apabila pernyataan dari kuesioner tersebut 

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut 
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(Ghozali, 2013). Uji validitas terhadap butir-butir kuesioner diperlukan untuk 

menguji kevalidan suatu data. Tinggi rendahnya suatu kuesioner dihitung 

menggunakan metode Pearson’s Product Moment Correlation, dengan cara 

menghitung korelasi antara skor item pernyataan dengan skor total. Adapun 

rumus Pearson’s Product Moment Correlation sebagai berikut: 

 

 

Gambar 3.1 Rumus Pearson’s Product Moment Correlation 

Keterangan:  

rxy: koefisien validitas  

n: banyaknya subjek  

x: nilai pembanding  

y: nilai dari yang akan dicari validitasnya 

Untuk mencari nilai validitas pada sebuah item dengan cara mengorelasikan skor 

item dengan skor total item-item tersebut. Syarat tersebut harus dipenuhi dengan 

memiliki kriteria sebagai berikut (Sugiyono, 2017:204).  

a. Instrumen tersebut dapat dikatakan valid apabila validitas tinggi yaitu 

kolerasi rhitung > rtabel 

b. Instrumen tersebut dikatakan tidak valid apabila rhitung < rtabel 

Perhitungan validitas untuk menguji setiap item pernyataan tersebut dari masing-

masing variabel penelitian dibantu menggunakan program SPSS 25 dengan cara 

menguji setiap item pernyataan dari masing-masing variabel. Dalam penelitian ini 

dilakukan pretest sebanyak 30 responden dengan nilai rtabel 0,361 suatu instrumen 

dikatakan valid jika nilai rhitung lebih besar daripada rtabel. Hasil perhitungan 

koefisien validitas untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel 3.3 berikut: 

 

 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛∑𝑥𝑦 − (∑𝑥)(∑𝑦)

√[ ∑ 𝑥² − (𝑥)²] [𝑛∑𝑦2 − (∑𝑦2)] 
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Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas 

 
Item 

(Kecerdasan 

Emosional) 

rhitung rtabel Keterangan 

X1.1 0,570  

 

 

 

 

 
0,361 

Valid 
X1.2 0,461 Valid 

X1.3 0,471 Valid 

X1.4 0,595 Valid 

X1.5 0,721 Valid 

X1.6 0,603 Valid 
X1.7 0,489 Valid 

X1.8 0,402 Valid 

X1.9 0,706 Valid 

X1.10 0,714 Valid 

X1.11 0,581 Valid 

X1.12 0,695 Valid 

X1.13 0,842 Valid 

X1.14 0,613 Valid 

X1.15 0,670 Valid 

X1.16 0,743 Valid 

XI.17 0,807 Valid 

Item 

(Stres Kerja) 

rhitung rtabel Keterangan 

X2.1 0,701  

 

 

 

 

 

0,361 

Valid 

X2.2 0,738 Valid 

X2.3 0,781 Valid 

X2.4 0,723 Valid 

X2.5 0,718 Valid 

X2.6 0,611 Valid 

X2.7 0,671 Valid 

X2.8 0,721 Valid 

X2.9 0,500 Valid 

X2.10 0,834 Valid 

X2.11 0,807 Valid 

X2.12 0,735 Valid 

X2.13 0,847 Valid 

X2.14 0,745 Valid 

Item 

(Kepuasan 

Kerja) 

rhitung rtabel Keterangan 

X3.1 0,395  

 

 

 

0,361 

Valid 

X3.2 0,556 Valid 

X3.3 0,696 Valid 

X3.4 0,648 Valid 

X3.5 0,659 Valid 

X3.6 0,684 Valid 

X3.7 0,566 Valid 

X3.8 0,615 Valid 

X3.9 0,677 Valid 
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Tabel 3.3 (lanjutan) 

 
Item 

(Kinerja Karyawan) 

rhitung rtabel Keterangan 

Y.1 0,720  

 

 

 

 

0,361 

Valid 

Y.2 0,632 Valid 

Y.3 0,483 Valid 

Y.4 0,561 Valid 

Y.5 0,702 Valid 

Y.6 0,678 Valid 

Y.7 0,755 Valid 

Y.8 0,671 Valid 

Y.9 0,676 Valid 

Y.10 0,690 Valid 

Y.11 0,771 Valid 

Y.12 0,763 Valid 

Sumber: Data Diolah (2021) 

 

Berdasarkan tabel 3.3 diatas, dapat dilihat bahwa semua item pernyataan yang 

digunakan pada penelitian ini memiliki nilai rhitung lebih dari rtabel, sehingga semua 

instrumen dinyatakan valid.  

 

 

 

3.7.2 Uji Reliabilitas  

 

 

Instrumen yang reliabel merupakan instrumen yang apabila digunakan beberapa 

kali untuk mengukur objek yang sama maka hasilnya akan tetap sama (Sugiyono, 

2017:198). Apabila data yang diperoleh sesuai kenyataannya, maka sebanyak 

apapun pengambilan data yang dilakukan hasilnya akan tetap sama (Simamora, 

2004:177). Asumsinya, tidak terjadi perubahan pada psikologis responden. Untuk 

mencapai hal tersebut, dilakukan uji reliabilitas dengan menggunakan metode 

Alpha Cronbach’s diukur berdasarkan skala Alpha Cronbach’s 0 sampai dengan 1 

(Sujianto, 2009:97): 

 

 

Gambar 3.2 Rumus Alpha Cronbach’s 

r11 = [
𝑘

𝑘−1
] [1 −

∑𝜎𝑏
2

𝑉𝑡
2 ] 
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Keterangan:  

r11 : Reliabilitas instrumen 

k : Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal  

∑ 𝜎2 : Jumlah varian butir/item  

𝑉2 : Varian total 

Skala itu dikelompokkan ke dalam lima kelas dengan reng yang sama, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Nilai Alpha Cronbach 0,00 s.d 0,20 berarti kurang reliabel 

2. Nilai Alpha Cronbach 0,21 s.d 0,40 berarti agak reliabel 

3. Nilai Alpha Cronbach 0,41 s.d 0,60 berarti cukup reliabel 

4. Nilai Alpha Cronbach 0,61 s.d 0,80 berarti reliabel 

5. Nilai Alpha Cronbach 0,81 s.d 1,00 berarti sangat reliabel.  

 

Tabel 3.4 Hasil Uji Reliabilitas 

 
Variabel  Nilai Alpha Cronbach’s Keterangan  

Kecerdasan Emosional  0,902  

Reliabel Stres Kerja 0,923 

Kepuasan Kerja 0,785 

Kinerja Karyawan  0,891 

Sumber: Data Diolah (2021) 

Berdasarkan tabel 3.3 diatas, hasil uji reliabilitas setiap variabel pada penelitian 

ini telah memenuhi standar uji reliabilitas di mana nilai Alpha Cronbach’s sudah 

melebihi standar yaitu > 0,60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini memiliki konsistensi meskipun digunakan kapan 

dan oleh siapa saja sehingga cenderung akan menghasilkan data yang sama atau 

hampir sama dengan data yang pertama kali diperoleh meskipun dilakukan 

berulang-ulang. 
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3.8 Teknik Analisis Data 

 

 

3.8.1 Statistik Deskriptif 

 

 

Statistik deskriptif bertujuan untuk menganalisis dengan cara mendeskripsikan 

ataupun menggambarkan data yang sudah terkumpul tanpa adanya tujuan 

memberikan kesimpulan secara umum (Sugiyono, 2017). Data tersebut berasal 

dari jawaban-jawaban responden atas item-item yang tersedia dalam kuesioner 

dan akan diolah dengan cara dikelompokkan dan juga di tabulasikan lalu diberi 

kesimpulan.  

 

 

 

3.8.2 Uji Asumsi Klasik 

 

 

Uji asumsi klasik merupakan prasyarat analisis regresi berganda, pengujian ini 

harus dipenuhi agar penafsiran parameter dan koefisien regresi tidak bias. Untuk 

memenuhi syarat asumsi klasik, data harus berdistribusi normal, tidak terdapat 

multikolinearitas dan tidak adanya indikasi heteroskedastisitas. Untuk melakukan 

uji asumsi klasik, peneliti menggunakan software SPSS 25.  

 

 

 

3.8.2.1 Uji Normalitas 

 

 

Menurut (Ghozali, 2013:160) uji normalitas merupakan alat untuk menguji 

apakah dalam suatu model regresi variabel pengganggu memiliki distribusi 

normal. Pengujian dilakukan dengan mengamati grafik normal probability plot 

yang dihasilkan melalui perhitungan di SPSS (Cahniati & Aprianti, 2020:357), 

dapat dilihat dari titik-titik yang menyebar mengikuti garis diagonal pada normal 

PP-plot regression. Dasar pengambilan keputusannya adalah:  

1. Jika titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal maka dikatakan bahwa 

data yang digunakan berdistribusi normal. 
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2. Jika titik-titik tersebut menyebar jauh dari garis diagonal, maka data yang 

digunakan berkontribusi tidak memenuhi asumsi normal. 

Sumber: Data Diolah, 2021 

Gambar 3.3 Hasil Uji Normalitas Data 

 

 

Berdasarkan output pada gambar 3.3 diatas, uji normalitas dengan metode normal 

PP-plot menunjukkan bahwa variabel yang diuji berdistribusi normal, karena 

garis titik-titik mengikuti garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran 

kuesioner penelitian telah berdistribusi normal dan residual dalam penelitian ini 

telah memenuhi asumsi normalitas.  

 

 

 

3.8.2.2 Uji Heteroskedastisitas 

 

 

Uji heteroskedastisitas merupakan alat ntuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan lain. Jika variance 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut 

homoskedastisitas yaitu melihat scatter plot (nilai prediksi dependen ZPRED 

dengan residual SRESID) dan jika tidak tetap disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 

2013:139). Tidak terdapat heteroskedastisitas apabila:  

1. Penyebaran titik-titik data sebaiknya titik berpola. 
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2. Titik-titik data menyebar diatas dan di bawah atau sekitar angka 0. 

3. Titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau di bawah saja. 

 

Sumber: Data Diolah, 2021 

Gambar 3.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan gambar 3.4 diatas, hasil dari perhitungan menggunakan SPSS 25 

menunjukkan bahwa didapati titik-titik menyebar dibawah dan diatas sumbu Y, 

serta tidak mempunyai pola yang teratur. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi 

keterkaitan antara nilai prediksi dan residu. Jika terjadi keterkaitan antara nilai 

prediksi dan residu, maka antar variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah 

hal yang sama. Namun karena hal tersebut tidak terjadi, maka dapat disimpulkan 

tidak terjadi heteroskedastisitas.  

 

 

 

3.8.2.3 Uji Multikolinearitas 

 

 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah antar variabel bebas 

saling berkolerasi. Jika saling berkolerasi maka akan sulit untuk menentukan 

variabel bebas mana yang akan memengaruhi variabel terikat. Di antara variabel 

independen adanya korelasi mendekati +1 atau -1 maka dari itu dapat diartikan 

persamaan regresi tidak akurat untuk digunakan dalam persamaan. Agar 

mendeteksi adanya multikolinieritas, Nugroho menyatakan jika variance inflation 
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factor (VIF) tidak lebih dari 10 maka model terbebas dari multikolinearitas 

(Sujianto, 2009:79).  

 

Tabel 3.5 Hasil Uji Multikolinearitas 

 
Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

 

 

1 

(Constant)   

Kecerdasan 

Emosional 
.631 1.585 

Stres Kerja 
.953 1.050 

Kepuasan Kerja .640 1.563 

Dependent Variable:  Kinerja Karyawan (Y) 

Sumber: Data Diolah, 2021 

 

Berdasarkan tabel 3.4 diatas hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa ketiga 

variabel memiliki tolerance diatas 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Sehingga, 

dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat mulitikolinearitas.  

 

 

 

3.9 Uji Regresi Linear Berganda 

 

 

Pada penelitian ini menggunakan uji regresi linear berganda, di mana uji tersebut 

bertujuan untuk meramalkan bagaimana keadaan variabel dependen (kriterium), 

jika dua atau lebih variabel independen merupakan faktor prediktor di naik 

turunkan nilainya (Sugiyono, 2017:305). Persamaan untuk regresi berganda 

adalah sebagai berikut :  

 

 

Gambar 3.5 Persamaan Regresi Linear Berganda 

 

 

ŷ = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 
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Keterangan :  

ŷ : Variabel dependen (Kinerja Karyawan)  

α : Konstanta persamaan regresi  

X1 : Variabel independen (Kecerdasan Emosional)  

X2 : Variabel independen (Stres Kerja)  

X3 : Variabel independen (Kepuasan Kerja) 

e : Epsilon  

β1, β2, βn = angka arah/koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan 

ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel 

independen. Bila (+) maka akan terjadi kenaikan dan bila (-) akan terjadi 

penurunan.  

 

 

 

3.10 Uji Hipotesis 

 

 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

antara variabel independen (kecerdasan emosional, stress kerja, dan kepuasan 

kerja) terhadap variabel dependen (kinerja karyawan).  

 

 

 

3.10.1 Uji t 

 

 

Uji t bertujuan untuk mengetahui makna dari nilai koefisien regresi, sehingga 

dapat diketahui apakah terdapat pengaruh kecerdasan emosional, stress kerja, dan 

kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada Miss Cimory di PT. Cimory 

Cabang Lampung signifikan atau tidak. Uji tparsial dapat dirumuskan sebagai 

berikut (Sugiyono, 2017:278). 

 

 

𝑡 =
𝑟√𝑛 − 𝑟

√1 − 𝑟2
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Gambar 3.6 Rumus thitung 

Keterangan:  

t : statistik t dengan derajat bebas n-1  

n : banyaknya observasi atau pengamatan  

r : korelasi parsial yang ditemukan  

Kriteria pengujian yang digunakan yaitu:  

1. Apabila thitung lebih besar dari ttabel maka Ha diterima dan Ho diterima, 

artinya masing-masing variabel kecerdasan emosional, stres kerja, dan 

kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada Miss 

Cimory di PT Cimory Bekasi. 

2. Apabila thitung lebih kecil dari ttabel maka Ha ditolak dan Ho diterima, artinya 

masing-masing variabel kecerdasan emosional, stres kerja, dan kepuasan 

kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja karyawan pada Miss 

Cimory di PT Cimory Bekasi. 

 

 

 

3.10.2 Uji F 

 

 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh secara bersama-sama antara variabel 

kecerdasan emosional, stress kerja, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan 

pada Miss Cimory di PT Cimory Bekasi. Adapun rumus Fhitung sebagai berikut 

(Sugiyono, 2017:284): 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Rumus Fhitung 

 

 

 

𝐹 =  

𝑅2

𝑘
1 − 𝑅2

𝑛 − 𝑘 − 1
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Keterangan:  

R2: koefisien korelasi ganda  

k: jumlah variabel independen  

n: jumlah sampel  

Kriteria pengujian yang digunakan yaitu:  

1. Apabila Fhitung lebih besar dari Ftabel maka keputusannya menerima hipotesis 

nol (Ho), artinya masing-masing variabel kecerdasan emosional, stres kerja, 

dan kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

pada Miss Cimory di PT Cimory Bekasi. 

2. Apabila Fhitung lebih kecil dari Ftabel maka keputusannya menolak hipotesis 

nol (Ho) dan menerima alternatif (H) artinya masing-masing variabel 

kecerdasan emosional, stres kerja, dan kepuasan kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan pada Miss Cimory di PT Cimory 

Bekasi. 

 

 

 

3.11 Koefisien Determinasi (R-square)  

 

 

Koefisien determinasi (R-square) merupakan analisis untuk mengetahui seberapa 

besar sumbangan atau kontribusi variabel independen (kecerdasan emosional, 

stres kerja, dan kepuasan kerja) terhadap variabel dependen yaitu kinerja 

karyawan. Rumus (Sujianto, 2009:97): 

 

Gambar 3.8 Rumus Koefisien Determinasi 

Keterangan:  

R2 = Koefisien Determinasi  

r= Koefisien Korelasi  

R2 = r2 x 100% 
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untuk melihat berapa besar nilai R atau korelasi antar variabel independen dengan 

variabel dependen dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut. 

 

 

Tabel 3.6 Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi 

 
Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00-0,19 Sangat Rendah 

0,20-0,39 Rendah 

0,40-0,59 Sedang 

0,60-0,79 Kuat 

0,80-1,00 Sangat Kuat 

Sumber: Schober, et al. (2018:1765) 



 

 

 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Simpulan  

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh antara 

kecerdasan emosional, stres kerja, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, 

maka dapat disimpulkan  

1. Variabel kecerdasan emosional (X1) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan (Y), artinya bahwa semakin tinggi kecerdasan 

emosional yang dimiliki karyawan, maka semakin tinggi kinerja yang 

diberikan oleh karyawan. Respon positif dengan presentasi paling tinggi 

terletak pada indikator keterampilan sosial, dalam aspek ini karyawan 

memiliki keterampilan sosial yang baik yang akan menguntungkan bagi 

perusahaan.   

2. Variabel stres kerja (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan (Y), artinya bahwa semakin tinggi stres yang dimiliki 

karyawan, maka tingkat kinerja yang diberikan karyawan semakin rendah. 

Sebaliknya, semakin rendah stres kerja yang diberikan karyawan, maka 

tingkat kinerja karyawan semakin tinggi. 

3. Variabel kepuasan kerja (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan (Y), artinya bahwa semakin tinggi kepuasan kerja yang 

dimiliki karyawan, maka semakin tinggi kinerja yang diberikan oleh 

karyawan. Respon positif dengan presentasi paling tinggi terletak pada 

indikator pekerjaan itu sendiri, dalam aspek ini karyawan memiliki 

kepuasan tersendiri atas pekerjaan yang mereka lakukan, hal ini berdampak 

baik bagi kinerja yang akan diberikan bagi perusahaan.  
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4. Secara simultan variabel kecerdasan emosional (X1), stres kerja (X2), dan 

kepuasan kerja (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan (Y) pada Miss Cimory di PT Cimory Bekasi.  

 

 

 

5.2 Saran  

 

 

Setelah mengetahui besarnya pengaruh variabel kecerdasan emosional, stres kerja, 

dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, maka saran yang dapat di 

rekomendasikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

5.2.1 Saran Bagi Perusahaan  

 

 

1. Implikasi praktis penelitian ini adalah sebaiknya perusahaan dapat 

menyadari bahwa kinerja karyawan merupakan aspek yang sangat 

menguntungkan bagi pihak perusahaan, jika kinerja yang diberikan 

karyawan baik maka hal ini akan membuat perusahaan lebih mudah untuk 

mencapai tujuannya.  

2. Dari penelitian yang dilakukan, responden Miss Cimory tidak merasakan 

stres dalam bekerja. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji kuesioner yang 

disebar bahwa fasilitas yang diberikan oleh perusahaan pada saat Pandemi 

Covid-19 dan sebelum adanya pandemi tidak berbeda. Miss Cimory tetap 

diberikan waktu yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan mereka, 

pimpinan juga selalu memberikan support agar Miss Cimory selalu 

semangat dalam bekerja. Selain itu perusahaan memberikan reward  kepada 

Miss Cimory yang mampu memenuhi target penjualan, target penjualan 

pada saat pandemi pun diturunkan sedangkan bonus dinaikkan sebanyak 

50%, hal ini mendukung Miss Cimory untuk selalu semangat dalam 

mencapai target tersebut. Berdasarkan hal tersebut diharapkan perusahaan 

terus meningkatkan fasilitas yang diberikan pada saat Pandemi Covid-19 
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maupun saat tidak adanya pandemi kepada karyawan agar karyawan selalu 

semangat dan tidak stres dalam bekerja. 

3. Dari ketiga faktor yang memengaruhi kinerja karyawan dalam penelitian ini 

yang memiliki pengaruh terbesar yaitu kepuasan kerja. Perusahaan perlu 

memperhatikan apa yang menjadi keperluan karyawan, seperti memberikan 

dukungan dalam bekerja, memberikan gaji yang sesuai memberikan 

promosi agar karyawan merasa nyaman dan puas ketika melakukan 

pekerjaannya yang akan membuat kinerja karyawan tersebut menjadi baik.  

 

 

 

5.2.2 Saran Bagi Penelitian Selanjutnya 

 

 

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian 

selanjutnya. Mengingat variabel pada penelitian ini memiliki pengaruh 

sebesar 58,8% dan masih terdapat sebesar 41,2% variabel-variabel lain yang 

dapat memengaruhi kinerja karyawan seperti, komitmen organisasi, 

fleksibilitas kerja, dan pelatihan dan pengembangan profesional. 

2. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat meneliti kinerja karyawan pada 

perusahaan lain selain PT Cimory Bekasi. 
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