
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

PT. Mensabina Sukses adalah sebuah perusahaan di bidang distributor 

obat-obatan.  Seperti organisasi lainnya, PT Mensabina Sukses juga memiliki 

struktur organisasi yang mengatur garis wewenang dan tanggung jawab pada 

masing-masing bagiannya. Dalam perusahaan tersebut terdapat 24 orang yang 

terdiri dari 1 orang kepala cabang, 1 admin cabang, 3 orang Ikaso, 5 orang admin 

penjualan, 5 orang admin pembelian, 5 orang admin stock, 1 orang KSA, 1 orang 

CSO,1 orang credit distributor, dan 1 orang claimer. Berikut ini adalah gambar 

struktur organisasi PT. Mensabina Sukses: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Perusahaan 
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Keterangan: 

1. Kepala Cabang 

Kepala cabang bertugas untuk memimpin perusahaan dan melakukan 

perencanaan terbaik untuk kesinambungan jalannya perusahaan dan 

membawahi KSA dan Admin cabang. 

2. Admin Cabang 

Bertugas membantu Kepala Cabang khususnya dalam hal  operasionalisasi 

perusahaan dan membawahi Ikaso, admin retur, fakturis dan admin kasir. 

Bertanggung jawab langsung kepada kepala cabang atas tugas yang 

dibebankan kepadanya. 

3. KSA 

Bertugas untuk membantu tugas kepala cabang khususnya terkait dengan 

keluhan konsumen dan kredit, membawahi bagian CSO, credit controller 

dan claimer. Bertanggung jawab langsung kepada kepala cabang atas 

tugas yang dibebankan kepadanya. 

4. Ikaso 

bagian ini bertugas untuk mengatur pembelian dan penjualan yang 

berlangsung di perusahaan. Bertangung jawab langsung kepada Admin 

Cabang atas tugasnya. 

5. Admin Penjualan 

Bagian ini bertugas untuk menyimpan surat masuk dan surat keluar 

dengan baik menyimpan data kesedian barang, menerima orderan dari 
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customer. Bertangung jawab langsung kepada Admin Cabang atas 

tugasnya. 

6. Admin Pembelian 

Bertugas melakukan pembukuan terhadap semua  transaksi pembelian 

yang dilakukan dan menyimpan bukti pembeliannya. Bertangung jawab 

langsung kepada Admin Cabang atas tugasnya. 

7. Admin  Stock 

Admin kasir bertugas untuk melakukan pencatatan tentang data 

pemesanan barang, data persedian, data pengeluaran barang, data 

permintaan dari customer atau salesman, melakukan proses tutup buku 

gudang, dan menginput barang yang diretur. Bertangung jawab langsung 

kepada Admin Cabang atas tugasnya. 

8. CSO 

CSO bertugas untuk menghadapi konsumen, memberikan informasi 

produk, melakukan tugasnya sebagai personalia yang berhubungan dengan 

karyawan dalam perusahaan. Bertangung jawab langsung kepada 

KSA atas tugasnya. 

9. Credit Controller 

Bertugas untuk mengontrol besarnya kredit yang diberikan kepada 

konsumen maupun suplier perusahaan. Bertangung jawab langsung kepada 

KSA atas tugasnya. 

10. Claimer 



Bertugas untuk menghadapi klaim dari konsumen dan menyelesaikannya 

dengan baik. Bertangung jawab langsung kepada KSA atas tugasnya 

 

4.2 Gambaran Umum Responden 

Dalam penelitian ini berdasarkan hasil jawaban dari kuesioner yang telah 

diisi oleh responden yang berjumlah 15 orang wanita yang merupakan karyawan 

bagian administrasi PT. Mensabina Sukses, Semarang. Karakteristik Responden 

berdasarkan bagian pekerjaan (khusus bagian admin) dapat dilihat di tabel berikut: 

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Bagian Pekerjaan 

No Bidang Pekerjaan 
Jumlah 

Frekuensi Presentase (%) 

1 Admin Penjualan 5 33,3 

2 Admin Pembelian 5 33,3 

3 Admin Stock 5 33,3 

  Jumlah 15 100 

  Sumber: Data Primer yang diolah, 2016  

 

Di dalam perusahan PT.Mensabina Sukses memiliki berbagai macam 

bagian atau divisi yang mendukung proses kegiatan perusahan dan devisi tersebut 

memiliki job desk berbeda-beda. 



1. Admin penjualan yang memiliki job desc diantaranya menyimpan surat 

masuk dan surat keluar dengan baik menyimpan data kesedian barang, 

menerima orderan dari customer. 

2. Admin pembelian memiliki job desc melakukan pembukuan terhadap 

semua  transaksi pembelian yang dilakukan dan menyimpan bukti 

pembeliannya. 

3. Admin stock atau admin gudang memiliki job desc seperti melakukan 

pencatatan tentang data pemesanan barang, data persedian,data 

pengeluaran barang,data penmintaan dari customer atau salesman, 

melakukan proses tutup buku gudang, dan menginput barang yang diretur. 

Tabel 4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin 
Jumlah 

Frekuensi Presentase (%) 

1 Laki-laki 5 33,3 

2 Perempuan 10 66,7 

  Jumlah 15 100 

  Sumber: Data Primer yang diolah, 2016  

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa sebagian besar 

responden pada penelitian ini berjenis kelamin perempuan yaitu 10 orang atau 

66,67% dan sisanya adalah laki-laki yaiu ada 5 orang atau 33,3%. 

Tabel 4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan  

No Pendidikan 
Jumlah 

Frekuensi Presentase (%) 



1 SMA 7 46,7 

2 Sarjana 8 53,3 

  Jumlah 15 100 

  Sumber: Data Primer yang diolah, 2016  

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa sebagian besar 

responden pada penelitian ini  berpendidikan SMA yaitu 60% atau 9 orang dan 

Sarjana 40% atau 6 orang. 

Tabel 4.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur  

No Umur  
Jumlah 

Frekuensi Presentase (%) 

1 22-28 th 6 40 

2 29-33 th 4 26,7 

3 34-38 th 5 33,3 

  Jumlah 15 100 

  Sumber: Data Primer yang diolah, 2016  

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa sebagian besar 

responden pada penelitian ini  berumur antara 22-28 tahun yaitu ada 6 orang atau 

40% dan yang berumur antara 34-38 tahun yaitu ada 5 orang atau 33,3%. Pada 

urutan terakhir adalah mereka yang berumur antara 29-33 tahun yaitu ada 4 orang 

atau 26,7%. 

 

 

 

 



Tabel 4.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

No Lama bekerja 
Jumlah 

Frekuensi Presentase (%) 

1 <2 th 11 73,3 

2 2-5 th 4 26,7 

  Jumlah 15 100 

  Sumber: Data Primer yang diolah, 2016  

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa sebagian besar 

responden pada penelitian ini  memiliki lama bekerja kurang dari 2 tahun yaitu  11 

oran g atau 73,3% dan sisanya memiliki lama bekerja antara 2-5 tahun yaitu ada 4 

orang atau 26,7%. 

 

4.3. Hasil Analisis Penelitian 

Deskripsi data disajikan berdasarkan tanggapan yang diperoleh dari 

pengisian lembar kuesioner yang dibagikan kepada responden, yaitu persepsi 

responden tentang penyebab stres (Stresor) terdiri dari faktor lingkungan fisik, 

individu, kelompok dan organisasi. 

4.3.1. Persepsi Responden Terhadap Penyebab Stres (Stresor) Lingkungan 

Fisik 

Berikut adalah hasil persepsi responden terhadap penyebab Stres (Stresor) 

lingkungan fisik dengan pengelompokan dan deskripsi analisa data sebagai 

berikut: 

 

 



Tabel 4.6. Persepsi Responden Terhadap Penyebab Stres (Stresor) 

Lingkungan Fisik 

No. Pertanyaan Ya Tidak Jumlah Kategori 

2 1 

1 Saya merasa terganggu pada saat 

bekerja karena lampu penerangan 

kurang. 

22 

( 11 ) 

4 

( 4 ) 

26 

(15) 

Stresor 

(Tinggi) 

2 Saya merasa terganggu dengan tempat 

ruangan saya bekerja karena 

kurangnya cahaya yang masuk karena 

jendela sedikit. 

8 

( 4 ) 

11 

( 11 ) 

19 

(15) 

Bkn 

Stresor 

(Rendah)             

3 Saya merasa stres dalam bekerja 

karena suhu ruangan yang panas 

karena kurangnya ventilasi udara. 

20 

( 10 ) 

5 

( 5 ) 

25 

(15) 

Stresor 

(Tinggi) 

4 Saya  merasa terganggu karena 

komputer untuk bekerja kurang 

memadahi. 

4 

( 2 ) 

13 

( 13 ) 

17 

(15) 

Bkn 

Stresor   

(Rendah)           

5 Saya merasa terganggu karena 

peralatan yang saya butuhkan (mesin 

foto copy, kertas print) jumlahnya 

tidak memadahi. 

22 

( 11 ) 

4 

( 4 ) 

26 

(15) 

 Stresor  

(Tinggi)            

Total 76 37 113/ 5 = 

22,6 

Stresor 

(Tinggi) 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

 

 

Dari kuesioner Lingkungan Fisik yang dibagikan dengan hasil item 1 

dan 5 menjadi stresor atau penyebab stres karyawan yang paling menonjol  dan 

pada item 2, 4 memiliki hasil tidak menjadi penyebab stres karyawan dikarenakan 

rentang skala dibawah 22,6 dan termasuk ke dalam kategori rendah. Dengan 

demikian didapat hasil yang merupakan Stresor bagi karyawan adalah karyawan 

merasa terganggu karena kurangnya lampu penerangan dan peralatan yang 

dibutuhkan jumlahnya kurang memadai untuk karyawan agar bekerja lebih 

maksimal.   



Nilai tertinggi adalah pada item pertanyaan kelima dengan skor rata-

rata sebesar 26 dan termasuk kategori tinggi. Jadi karyawan merasa terganggu 

karena peralatan yang dibutuhkan (mesin fotocopy, kertas print) jumlahnya tidak 

memadai. Jadi karena fasilitas kerja yang kurang mendukung ini saat bekerja 

menjadikan karyawan merasa Stres. Hal ini harus menjadi masukan bagi pihak 

perusahaan untuk melengkapi fasilitas yang ada seperti mesin fotocopy dan kertas 

print sehingga karyawan tidak menjadi Stres dalam bekerja. 

Pada nilai Stresor kedua tertinggi adalah pada item pertanyaan pertama 

yaitu tentang karyawan merasa terganggu pada saat bekerja karena lampu 

penerangan kurang dengan rata-rata skor sebesar 26. Artinya selama ini karyawan 

merasa terganggu dalam bekerja karena lampunya kurang terang  atau kurang 

jelas jadi sebaiknya ini menjadi pertimbangan pihak perusahaan untuk melakukan 

perbaikan pada penerangannya sehingga karyawan dapat bekerja dengan 

maksimal. 

Pada item pertanyaan ketiga memperoleh skor rata-rata sebesar 25 dan 

termasuk dalam kategori tinggi. Artinya responden berpendapat ia merasa stres 

dalam bekerja karena suhu ruangannya panas dan kurang adanya ventilasi udara 

yang cukup. Jadi sebaiknya pihak perusahaan mempertahankan hal ini sehingga 

Stres karyawan rendah dalam bekerja. 

Untuk kedua pertanyaan lainnya, termasuk dalam kategori Stres rendah. 

Untuk skor 19 adalah pada pertanyaaan kedua dan termasuk kategori rendah. 

Artinya karyawan tidak merasa terganggu karena tempat ruangannya bekerja 

cukup ada cahaya karena ada jendela. Nilai terendah adalah pada item pertanyaan 



keempat yaitu merasa terganggu karena komputer kurang memadai dengan skor 

rata-rata sebesar 17. Artinya karyawan berpendapat bahwa komputernya selama 

ini baik-baik saja dan memadai untuk bekerja.  Hal ini juga diperkuat hasil open 

kues (wawancara) dapat dilihat di Lampiran. 

 

4.3.2. Persepsi Responden Terhadap Penyebab Stres (Stresor) Lingkungan 

Individu 

Berikut adalah hasil persepsi responden terhadap penyebab Stres 

(Stresor) lingkungan individu dengan pengelompokan dan deskripsi analisa data 

sebagai berikut: 

Tabel 4.7. Persepsi Responden Terhadap Penyebab Stres (Stresor) Lingkungan 

Individu 

No. Pertanyaan Ya Tidak Jumlah Kategori 

2 1 

1 Saya merasa bingung saat tidak 

bisa mengerjakan dan membuat 

saya putus asa. 

12 

( 6 ) 

9 

( 9 ) 

21 

(15) 

Bkn Stressor 

(Rendah)             

2 Saya sering merasa kurang sehat 

ketika banyaknya pekerjaan yang 

saya terima. 

12 

( 6 ) 

9 

( 9 ) 

21 

(15) 

Bkn Stressor 

(Rendah)              

3 Saya merasa lebih cepat emosi 

ketika banyak pekerjaan yang 

belum saya selesaikan. 

12 

( 6 ) 

9 

( 9 ) 

21 

(15) 

Bkn Stressor 

(Rendah)              

4 Saya merasa cepat letih ketika 

banyaknya pekerjaan yang 

diberikan. 

14 

( 7 ) 

8 

( 8 ) 

22 

(15) 

Bkn Stressor  

(Rendah)             

5 Saya merasa stres karena 

banyaknya waktu lembur di kantor. 

12 

( 6 ) 

9 

(6) 

21 

(15) 

Bkn Stressor 

(Rendah)              

Total 62 44 106/5 

= 21,2 

Bkn Stressor 

(Rendah)              
Sumber: data primer yang diolah, 2016 

 

Dari kuesioner yang dibagikan dari lingkungan individu item 1,2,3,4,5 

bukan menjadi stresor bagi karyawan karena rata-rata masuk kedalam kategori 



rendah dan menjadikan pada Lingkungan Individu bukan menjadi Stresor bagi 

karyawan. 

 Dari keempat pertanyaan yang ada rata-ratanya sebesar 15 dan termasuk 

dalam kategori rendah. Artinya responden  berpendapat ia tidak merasa bingung 

saat tidak bisa mengerjakan pekerjaannya dan ia tidak putus asa karena responden 

atau karyawan pada perusahaan ini telah mengetahui job description nya dengan 

jelas. Karyawan juga berpendapat  ia tidak merasa kurang sehat ketika banyak 

pekerjaan, jadi  ketika banyak tugas sekalipun karyawan merasa sehat dalam 

bekerja. Hal ini adalah indikasi baik untuk kesehatan karyawan pada perusahaan 

ini. Selanjutnya adalah karyawan merasa ia tidak cepat emosi ketika banyak 

pekerjaan belum dapat ia selesaikan. Jadi ketika banyak pekerjaan menumpuk, 

karyawan tidak emosi dan marah, sebaliknya dapat dengan sabar menghadapinya 

dan menyelesaikan pekerjaannya satu per satu. Ini menjadi nilai tambah bagi 

karyawan ketika banyak pekerjaan.  Hal ini juga diperkuat hasil open kues 

(wawancara) dapat dilihat di Lampiran. 

 

4.3.3. Persepsi Responden Terhadap Penyebab Stres (Stresor) Lingkungan 

Kelompok 

Berikut adalah hasil persepsi responden terhadap penyebab stres 

(Stresor) kelompok dengan pengelompokan dan deskripsi analisa sebagai berikut: 

 

 

 



Tabel 4.8. Persepsi Responden Terhadap Penyebab Stres (Stresor) Kelompok 

No. Pertanyaan Ya Tidak Jumlah Kategori 

2 1 

1 Saya merasa stres saat atasan 

saya menuntut menyelesaikan 

tugas pada saat ini juga. 

10 

( 5 ) 

 

10 

( 10 ) 

20 

(15) 

Bkn Stresor 

(Rendah)              

2 Saya merasa bimbang ketika 

bertanya tugas yang diberikan 

kepada saya tidak jelas. 

14 

( 7 ) 

8 

( 8 ) 

22 

(15) 

Bkn Stresor   

(Rendah)            

3 Saya merasa terganggu ketika 

hubungan dengan karyawan 

lain kurang baik. 

12 

( 6 ) 

9 

( 9 ) 

21 

(15) 

Bkn Stresor  

(Rendah)             

4 Saya merasa terganggu 

ketika kurang kompak dalam 

penyelesaian tugas dalam 

team. 

8 

( 4 ) 

 

11 

( 11 ) 

19 

(15) 

Bkn Stresor  

(Rendah)             

5 Saya merasa terganggu apabila 

tugas yang diberikan tidak 

jelas. 

12 

( 6 ) 

9 

( 9 ) 

21 

(15) 

Bkn Stresor  

(Rendah)             

Total 56 47 103/ 5 

=20,6 

Bkn Stresor  

(Rendah)             

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

  

Dari kuesioner pada Lingkungan Kelompok tidak menjadi penyebab 

stres/Stressor bagi karyawan karena masih termasuk kedalam kategori rendah.  

Untuk item tertinggi adalah item pertanyaan kedua dengan rata-rata skor sebesar 

22 artinya  responden tidak merasa bimbang ketika bertanya kepada atasan jika 

ada pekerjaan tidak jelas karena atasan friendly dan secara terbuka akan 

menjelaskan kembali. Selanjutnya dengan skor rata-rata sebesar 21 yaitu item 

ketiga dan kelima. Artinya, selain itu responden juga tidak merasa terganggu 

karena hubungan dengan rekan sekerjanya baik selama ini, responden juga tidak 

merasa terganggu jika tugas yang diberikan tidak jelas karena dapat bertanya 

kembali kepada atasan tentang pekerjaannya tersebut. 



Nilai kedua terendah adalah pada item pertanyaan pertama dengan skor 

sebesar 20 artinya responden tidak merasa stres karena atasannya tidak menuntut 

pekerjaan untuk selesai saat ini juga. Nilai terendah adalah pada item pertanyaaan 

keempat yaitu sebesar 19 artinya responden tidak merasa terganggu karena 

mereka kompak dalam menyelesaikan tugas.  Hal ini juga diperkuat hasil open 

kues (wawancara) dapat dilihat di Lampiran. 

 

4.3.4. Persepsi Responden Terhadap Penyebab Stres (Stresor) Lingkungan 

Organisasi 

Berikut adalah hasil persepsi responden terhadap penyebab stres 

(Stressor)lingkungan organisasi dengan pengelompokan dan deskripsi analisa 

sebagai berikut: 

Tabel 4.9. Persepsi Responden Terhadap Penyebab Stres Lingkungan 

Organisasi 

No. Pertanyaan Ya Tidak Jumlah Kategori 

2 1 

1 Saya bimbang ketika harus bekerja 

dengan team yang baru. 

6 

( 3 ) 

 

12 

( 6 ) 

18 

(15) 

 

Bkn Stressor 

(Rendah)              

2 Saya banyak kehilangan waktu 

untuk bekerja karena banyaknya 

rapat yang saya hadiri. 

2 

( 1 ) 

 

14 

( 14 ) 

18 

(15) 

Bkn Stressor  

(Rendah)             

3 Saya merasa terganggu karena 

koordinasi berjalan lambat. 

6 

( 3 ) 

 

12 

( 6 ) 

18 

(15) 

Bkn Stressor  

(Rendah)            

4 Saya kurang nyaman dengan 

struktur organisasi tidak tersusun 

dengan baik. 

12 

( 6 ) 

9 

( 9 ) 

21 

(15) 

Bkn Stressor   

(Rendah)            

5 Saya merasa tertekan karena 

tingkat kedisiplinan berlebihan. 

30 

( 15 ) 

0 

( 0 ) 

30 

(15) 

Stressor 

(Tinggi) 

Total 56 47 105/5 

= 21 

Bkn Stresor  

(Rendah)             

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 



Dari kuesioner yang dibagikan pada lingkungan Organisasi item no 5 

Menjadi stressor bagi karyawan karena berkategori tinggi sedangkan item 1,2,3,4 

tidak menjadi Stresor karena barkategori rendah. Stressor pada item no 5 

karyawan merasa tertekan karena tingkat kedisplinan yang berlebih. 

Nilai skor tertinggi adalah sebesar 30 dan ini termasuk stressor dalam 

kategori tinggi. Artinya repsonden merasa tertekan karena tingkat kedisiplinan 

yang berlebihan. Ini menjadi masukan bagi pihak perusahaan untuk dapat lebih 

baik dan membuat Stres karyawan rendah. Nilai tertinggi kedua adalah pada item 

pertanyaan keempat dengan skor rata-rata sebesar 21 tetapi termasuk kategori 

rendah dan bukan stressor. Artinya responden merasa nyaman karena struktur 

organisasi perusahaan tersusun dengan baik. Untuk ketiga pertanyaan lainnya 

memiliki skor rata-rata yang sama yaitu sebesar 18 dan termasuk dalam kategori 

rendah. Artinya responden berpendapat bahwa ia tidak bimbang ketika harus 

bekerja dengan tim yang baru, dan tidak kehilangan waktu karena rapat sedikit 

serta tidak merasa terganggu karena koordinasi berkalan cepat pada perusahaan 

ini. Hal ini juga diperkuat hasil open kues (wawancara) dapat dilihat di Lampiran. 

Berdasarkan pada uraian tersebut dapat ditarik beberapa hal yang penting 

yaitu: 

1. Lingkungan Fisik menjadi faktor penyebab stres paling dominan. 

Dari hasil penelitian pada faktor lingkungan fisik dapat dilihat dari tabel  

4.6. yang mendominasi penyebab Stres terganggu pada saat bekerja kurang 



sekali penerangan dan peralatan yang dibutuhkan seperti mesin foto copy, 

kertas print jumlah nya kurang memadahi. 

2.   Lingkungan Individu tidak mendominasi stres kerja.  

Dari hasil penelitian faktor lingkungan individu dapat dilihat dalam   tabel 

4.7. tanggapan responden terhadap penyebab stres (stressor) dalam 

lingkungan individu cenderung rendah dan tidak mempengaruhi stres kerja 

karyawan.  

3. Lingkungan Kelompok tidak menjadi faktor yang mempengaruhi stres 

kerja karyawan.  

Dari hasil penelitian faktor lingkungan kelompok dapat dilihat dalam   

tabel 4.8. tanggapan responden terhadap penyebab stres dalam lingkungan 

kelompok cenderung rendah dan tidak mempengaruhi stres kerja 

karyawan.  

4. Lingkungan Organisasi juga tidak menjadi faktor yang mempengaruhi 

stres kerja karyawan.  

Dari hasil penelitian faktor lingkungan organisasi dapat dilihat dalam  

tabel 4.9. tanggapan responden terhadap penyebab stres dalam lingkungan 

organisasi cenderung rendah dan tidak mempengaruhi stres kerja 

karyawan.  

 

4.4 Pembahasan 

Hasil penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil faktor 

lingkungan fisik yang paling mempengaruhi stres dan masuk dalam kategori 



tinggi.  Hasil penelitian meunjukkan bahwa stressor kerja karyawan adalah 

lingkungan fisik yang mendominasi sehingga pada suatu titik puncak stres kerja 

karyawan dapat sangat mempengaruhi hasil kinerja dari karyawan tersebut yang 

berdampak negatif bagi perusahaan. 

Pada kuesioner yang disebarkan oleh peneliti kepada karyawan 

perusahaan PT. Mensabina Sukses, Semarang diketahui bahwa penyebab tertinggi 

Stresor pada karyawan pada lingkungan fisik dan dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Merasa terganggu pada saat bekerja karena lampu penerangan 

kurang berkategori tinggi. Dengan demikian perusahaan sebaiknya 

memberikan penenerangan yang cukup agar tingkat stres kerja 

karyawan berkurang. 

2. Merasa terganggu dengan ruangan tempat saya bekerja karena 

kurangnya cahaya yang masuk karena jendela sedikit. Dari 

pernyaataan ini memang berkategori rendah tidak yang terlalu 

mempengaruhi stres kerja karyawan tetapi akan lebih baik lagi jika 

perusahaan menambah jendela agar cahaya yang masuk cukup dan 

menurunkan stres kerja karyawan. 

3. Merasa terganggu dengan ruangan yang panas karena  ventilasi 

udara yang kurang. Perusahaan telah merenovasi dengan 

pemberian AC di setiap ruangan kerja pada saat penulis 

berkunjung ke perusahaan. 

 



Pada kuesioner yang dibagikan oleh peneliti kepada karyawan perusahaan 

PT. Mensabina Sukses, Semarang diketahui bahwa stressor karyawan pada 

lingkungan Individu termasuk rendah dan bukan stressor. Jadi karyawan tidak 

merasa kebingungan ataupun kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dan  

karyawan dapat menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Karyawan tidak merasa 

terganggu kesehatannya ketika banyak pekerjaan yang harus diselesaikan.  

Termasuk kategori rendah jadi tidak menjadi stressor.  Karyawan dapat bekerja 

dengan stabil walaupun pekerjaan menumpuk.  Termasuk kategori rendah jadi 

tidak menjadi stressor. Karyawan dapat bekerja dengan stabil walaupun pekerjaan 

menumpuk.  Termasuk kategori rendah jadi tidak menjadi stressor.  Karyawan 

dapat bekerja dengan stabil walaupun pekerjaan menumpuk. Termasuk kategori 

rendah jadi tidak menjadi stressor. 

Pada kuesioner yang dibagikan oleh peneliti kepada karyawan perusahaan 

PT. Mensabina Sukses, Semarang diketahui bahwa stressor karyawan pada 

lingkungan Kelompok  termasuk kategori rendah dan bukan stressor. Jadi 

karyawan tidak merasa stres saat atasan menuntut menyelesaikan tugas pada saat 

ini juga.  Tidak merasa bimbang ketika bertanya tugas yang diberikan tidak jelas. 

Tidak merasa terganggu ketika hubungan dengan karyawan lain kurang baik. 

Tidak merasa terganggu ketika kurang kompak dalam penyelesaian tugas dalam 

team. Dalam perusahan dibutuhkan kerja dalam team jika dalam team kurang 

kompak maka pekerjaan tidak akan cepat selesai. Termasuk kategori rendah jadi 

tidak menjadi stressor. Tidak merasa terganggu apabila tugas yang diberikan tidak 



jelas.Karena jika memberikan tugas tidak jelas akan menghambat menyelesaikan 

pekerjaan tersebut. Termasuk kategori rendah jadi tidak menjadi stressor. 

Pada kuesioner yang dibagikan oleh peneliti kepada karyawan perusahaan 

PT. Mensabina Sukses, Semarang diketahui bahwa stressor karyawan lingkungan 

Organisasi termasuk kategori rendah dan bukan stressor.  Karyawan dapat bekerja 

dengan baik dan kompak ketika bekerja dalam team. Termasuk kategori rendah 

jadi tidak menjadi stressor.  Karyawan dapat membagi waktu dengan baik untuk 

menyelesaikan tudasnya masing-masing.  Karyawan dapat bekerja dengan cepat 

dan saling bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaannya.  Struktur organisasi 

dalam perusahaan tersebut sudah tersusun dengan cukup baik. Termasuk kategori 

rendah jadi tidak menjadi stressor. Karyawan sering merasa tertekan dengan 

tingkat kedisiplinan dan peraturan yang berlebihan.  Termasuk stressor kategori 

tinggi maka harus diturunkan dengan memberikan lebih banyak kelonggaran pada 

karyawan dalam hal ini. 

 


