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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

 

4.1. Gambaran Umum Responden 

Dalam penelitian ini, penulis menyebarkan 100 kuesioner kepada 

manajer menengah pada perusahaan manufaktur di kota Semarang yang 

bersedia berpartisipasi dalam pengisian kuesioner. Berikut adalah tabel 

penyebaran kuesioner: 

Tabel 4.1 

Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner 

No Nama Perusahaan 

Kuesioner 

yang 

dibagikan 

Kuesioner 

yang 

kembali 

Kuesioner 

yang dapat 

diolah 

1 PT Nayati Indonesia 10 10 10 

2 PT Marimas Putera Kencana 5 4 4 

3 PT Kemasan Cipta Prima 5 3 3 

4 PT Tirta Investama 10 7 7 

5 PT Sido Muncul 5 0 0 

6 PT Sinar Sosro 10 10 10 

7 PT Ajinomoto Indonesia 10 8 8 

8 PT Berkat Manunggal Jaya 10 8 8 

9 PT Golden Prima Sentosa 10 10 10 

10 PT Petropack Agro Indonesia 10 8 8 

11 PT Harvindo Pakan Optima 10 8 8 

12 PT Phapros 5 0 0 

    100 76 76 

 Sumber: data primer yang diolah, 2017 
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Dari 100 kuesioner yang disebar pada 12 perusahaan manufaktur di 

kota Semarang, ada 24 kuesioner yang tidak kembali sehingga tingkat 

pengembalian kuesioner sebesar 76%. 

 

4.2. Pengujian Alat Pengumpulan Data 

4.2.1. Uji Validitas Internal 

Validitas yang diuji dalam PLS adalah validitas konstruk. 

Validitas konstruk terdiri dari validitas konvergen dan validitas 

diskriminan. Indikator validitas konvergen adalah loading factor, 

Average Variance Extracted (AVE), dan Communality. Indikator 

dikatakan valid jika nilai loading factor > 0,7; dan nilai AVE > 0,5.  

Validitas diskriminan merujuk pada diskriminasi indikator 

ketika mengukur konstruk yang berbeda. Indikator yang telah 

digunakan untuk mengukur satu konstruk seharusnya tidak memiliki 

korelasi dengan konstruk lainnya. Validitas diskriminan ditunjukan 

dengan nilai cross loading > 0,7 dalam satu konstruk dan indikator 

tersebut dibandingkan ketika mengukur konstruk lain. Berikut adalah 

tabel ukuran validitas internal pada penelitian ini: 
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Tabel 4.2  

Ukuran Validitas Konvergen (sebelum eliminasi) 

Variabel 
Validitas Konvergen 

Loading Factor AVE Communality 

Komunikasi Organisasi 

 

0,486 0,486 

  

KO 1 0,623 

    

KO 2 0,818 

KO 3 0,723 

KO 4 0,668 

KO 5 0,593 

KO 6 0,757 

KO 7 0,628 

KO 8 0,619 

KO 9 0,805 

Dukungan Sosial 

 

0,606 0,606 

  

DS 1 0,656 

    

DS 2 0,760 

DS 3 0,742 

DS 4 0,793 

DS 5 0,793 

DS 6 0,743 

DS 7 0,827 

DS 8 0,790 

DS 9 0,743 

DS 10 0,803 

DS 11 0,893 

DS 12 0,776 

Stres Kerja   0,359 0,359 

  

SK 1 0,570 

    

SK 2 0,665 

SK 3 0,613 

SK 4 0,591 

SK 5 0,695 
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Variabel 
Validitas Konvergen 

Loading Factor AVE Communality 

  

SK 6 0,613 

    

SK 7 0,664 

SK 8 0,539 

SK 9 0,566 

SK 10 0,561 

SK 11 0,574 

SK 12 0,617 

SK 13 0,535 

SK 14 0,600 

SK 15 0,552 

SK 16 0,626 

SK 17 0,571 

SK 18 0,601 

Kinerja Karyawan   0,646 0,646 

  

KK 1 0,797 

    

KK 2 0,832 

KK 3 0,857 

KK 4 0,838 

KK 5 0,724 

KK 6 0,765 

Moderasi DS   1,000 1,000 

  KO*DS 1,287     

        Sumber: lampiran 4 

Pada perhitungan uji validitas internal tahap pertama, terdapat 

indikator yang tidak valid sehingga dilakukan eliminasi terhadap 

indikator tersebut dan pengujian dilakukan kembali dengan cara yang 

sama. Eliminasi dilakukan karena nilai loading factor < 0,7 dan nilai 

AVE < 0,5. Indikator yang tereleminasi adalah KO 1, KO 4, KO 5, 



43 
 

 
 

KO 7, KO 8, DS 1, SK 1, SK 3, SK 4, SK 7, SK 8, SK 9, SK 10, SK 

11, SK 12, SK 13, SK 15, SK 17, dan SK 18. 

Tabel 4.3  

Ukuran Validitas Konvergen (setelah eliminasi) 

Variabel 
Validitas Konvergen 

Loading Factor AVE Communality 

Komunikasi 

Organisasi  
0,668 0,668 

  

KO 2 0,832 

    
KO 3 0,754 

KO 6 0,822 

KO 9 0,858 

Dukungan Sosial 
 

0,625 0,625 

  

DS 2 0,748 

    

DS 3 0,738 

DS 4 0,798 

DS 5 0,788 

DS 6 0,750 

DS 7 0,831 

DS 8 0,794 

DS 9 0,748 

DS 10 0,798 

DS 11 0,893 

DS 12 0,797 
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Variabel 
Validitas Konvergen 

Loading Factor AVE Communality 

Stres Kerja   0,596 0,596 

  

SK 2 0,703 

    

SK 5 0,774 

SK 6 0,777 

SK 14 0,820 

SK 16 0,783 

Kinerja Karyawan   0,643 0,643 

  

KK 1 0,838 

    

KK 2 0,844 

KK 3 0,820 

KK 4 0,809 

KK 5 0,749 

KK 6 0,748 

Moderasi DS   1,000 1,000 

  KO*DS 1,187     

         Sumber: lampiran 4 

Tabel 4.3 menunjukan bahwa semua indikator untuk setiap 

konstruk memiliki nilai loading factor > 0,7; nilai AVE > 0,5; dan 

nilai communality > 0,5 sehingga dapat dikatakan bahwa indikator 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid atau telah memenuhi 

validitas konvergen. 

 

 



45 
 

 
 

Tabel 4.4 

Ukuran Validitas Diskriminan Cross Loading 

Variabel 

Validitas Diskriminan 

Cross Loading 

DS KK KO KO*DS SK 

DS10 0,798 0,262 0,108 -0,032 -0,354 

DS11 0,898 0,236 0,133 -0,183 -0,476 

DS12 0,799 0,190 0,180 -0,111 -0,442 

DS2 0,748 0,268 0,109 -0,113 -0,408 

DS3 0,737 0,275 0,181 -0,056 -0,349 

DS4 0,795 0,189 0,054 -0,034 -0,500 

DS5 0,788 0,319 0,135 -0,221 -0,508 

DS6 0,751 0,176 0,005 -0,065 -0,315 

DS7 0,830 0,309 0,042 -0,033 -0,360 

DS8 0,796 0,338 0,043 -0,030 -0,409 

DS9 0,748 0,311 0,070 0,079 -0,319 

KK1 0,332 0,838 0,093 0,126 -0,412 

KK2 0,266 0,844 -0,020 0,174 -0,225 

KK3 0,196 0,820 0,143 0,015 -0,269 

KK4 0,046 0,809 0,139 0,023 -0,197 

KK5 0,238 0,749 0,049 0,050 -0,309 

KK6 0,394 0,748 0,140 -0,084 -0,292 

KO2 0,050 0,098 0,832 -0,109 -0,230 

KO3 0,097 0,066 0,754 -0,120 -0,284 

KO6 0,082 0,026 0,822 -0,286 -0,288 

KO9 0,174 0,189 0,858 -0,180 -0,269 

KO*DS -0,103 0,066 -0,217 1,000 0,340 

SK14 -0,397 -0,289 -0,218 0,272 0,820 

SK16 -0,365 -0,429 -0,202 0,197 0,784 

SK2 -0,355 -0,272 -0,216 0,200 0,702 

SK5 -0,457 -0,208 -0,406 0,354 0,774 

SK6 -0,437 -0,251 -0,218 0,278 0,777 

Sumber: lampiran 5 
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Tabel 4.4 menunjukan bahwa loading factor untuk masing-

masing indikator mempunyai nilai loading factor kepada konstruknya 

lebih tinggi dari daripada konstruk lain. Sebagai contoh, nilai loading 

factor pada indikator DS10 kepada DS sebesar 0,798 lebih tinggi 

daripada nilai loading factor kepada KK (0,262), KO (0,108), KO*DS 

(-0,032), dan SK (-0,354). Hal serupa juga Nampak pada indikator-

indikator yang lain. 

 

Tabel 4.5 

Ukuran Validitas Diskriminan 

Akar AVE dan Korelasi Variabel Laten 

  DS KK KO KO*DS SK 

DS 0,791         

KK 0,328 0,802       

KO 0,125 0,114 0,817     

KO*DS -0,103 0,066 -0,217 1   

SK -0,523 -0,376 -0,331 0,340 0,772 

Sumber: data yang diolah, 2017 

Tabel 4.5 menunjukan nilai √    > korelasi variabel laten, 

sehingga dapat dikatakan bahwa indikator yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah valid atau telah memenuhi validitas diskriminan. 
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4.2.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji apakah indikator yang 

digunakan untuk mengukur konstruk mempunyai konsistensi. 

Indikator dikatakan reliabel jika memiliki nilai cronbach’s alpha > 0,7 

dan composite reliability > 0,7. 

Tabel 4.6  

Ukuran Reliabilitas 

Variabel Cronbach's Alpha Composite Reliability 

Komunikasi Organisasi 0,834 0,889 

Dukungan Sosial 0,940 0,948 

Stres Kerja 0,830 0,881 

Kinerja Karyawan 0,890 0,915 

Moderasi DS 1,000 1,000 

  Sumber: lampiran 6 

Tabel 4.6 menunjukan bahwa semua indikator untuk setiap 

konstruk memiliki nilai cronbach’s alpha > 0,7 dan composite 

reliability > 0,7 sehingga semua indikator pada tiap konstruk 

dikatakan reliabel. 

4.3. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

nilai jawaban responden terhadap indikator-indikator pada tiap variabel. 

Berikut adalah tabel statistik deskriptif dalam penelitian ini: 
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                                                               Tabel 4.7 

Compare Mean 

Keterangan Jumlah KO DS SK KK 

Umur:           

     22-30 21 3,54 3,99 2,77 3,02 

     30-40 30 3,52 4,02 2,54 3,00 

     40-45 19 3,04 3,68 3,08 2,76 

     45-50 4 3,78 4,06 2,74 2,67 

     >50 2 2,62 4,17 2,78 2,84 

Jenis Kelamin:           

     Laki-laki 43 3,41 3,84 2,85 2,85 

     Perempuan 33 3,43 4,05 2,63 3,03 

Pendidikan:           

     SMA 1 3,56 4,25 2,78 3,17 

     S1 61 3,44 3,96 2,73 2,92 

     S2 3 3,60 4,03 2,74 3,06 

     Lainnya 11 3,27 3,72 2,86 2,92 

Total 76 3,42 3,93 2,75 2,93 

                 Sumber: lampiran 7 

Komunikasi organisasi dalam penelitian ini merupakan persepsi 

responden mengenai komunikasi yang terjalin dengan baik antara atasan ke 

bawahan, bawahan ke atasan dan antar rekan kerja dalam satu devisi maupun 

beda devisi. Semakin responden sangat setuju dengan pernyataan kuesioner 

tentang komunikasi organisasi, maka mengidentifikasikan bahwa responden 

memiliki komunikasi yang baik di lingkungan organisasi. Komunikasi 

dikatakan tidak baik jika rata-rata mean kurang dari tiga dan dikatakan baik 

jika rata-rata mean diatas tiga. Berdasarkan rata-rata keselurahan dari 

variabel komunikasi organisasi sebesar 3,42 mengidentifikasikan bahwa 
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responden memiliki komunikasi yang terjalin dengan baik. Dari hasil 

compare mean diatas, menunjukan bahwa responden dengan usia 45-50 

adalah responden yang memiliki komunikasi yang paling baik yaitu dengan 

rata-rata sebesar 3,78. Sedangkan komunikasi yang dilakukan oleh responden 

dengan usia 22-30 tahun memiliki rata-rata 3,54; usia 30-40 tahun 3,52; usia 

40-45 tahun 3,04 masih dikatagorikan baik. Namun, responden dengan usia > 

50 tahun ternyata memiliki komunikasi yang tidak baik dengan rata-rata 2,62.  

Terdapat perbedaan komunikasi yang dilakukan oleh responden laki-

laki dan perempuan. Responden dengan jenis kelamin perempuan melakukan 

komunikasi lebih baik dengan rata-rata 3,43 jika dibandingkan dengan 

responden laki-laki dengan rata-rata 3,41. Namun, rata-rata keduanya tidak 

berbeda secara signifikan dan masih dikatagorikan melakukan komunikasi 

dengan baik. Responden dengan pendidikan S2 adalah responden yang dapat 

melakukan komunikasi yang paling baik dalam organisasi dengan rata-rata 

3,60. Walaupun demikian, responden dengan pendidikan SMA melakukan 

komunikasi dengan rata-rata sebesar 3,56, pendidikan S1 dengan rata-rata 

sebesar 3,44; dan lainnya dengan rata-rata 3,27 dikatagorikan melakukan 

komunikasi dengan baik dalam organisasi.  

Dukungan sosial dalam penelitian ini merupakan persepsi responden 

mengenai dukungan yang diterima dari keluarga dan rekan kerja baik atasan 

maupun bawahan. Semakin responden sangat setuju dengan pernyataan 
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tentang kuesioner dukungan sosial, maka dapat dikatakan bahwa responden 

mendapatkan dukungan yang tinggi dari keluarga maupun rekan kerjanya. 

Dukungan yang diraskan dikatakan rendah jika rata-rata mean kurang dari 

tiga dan dukungan yang diraskan dikatakan tinggi jika rata-rata mean diatas 

tiga. Berdasarkan rata-rata keselurahan dari variabel dukungan sosial sebesar 

3,93 mengidentifikasikan bahwa responden mendapat dukungan yang tinggi. 

Dukungan yang diterima responden pada usia > 50 tahun paling tinggi 

dirasakan dengan rata-rata 4,17. Namun, responden dengan usia 22-30 tahun 

memiliki rata-rata 3,99; usia 30-40 tahun dengan rata-rata 4,02; usia 40-45 

tahun dengan rata-rata 3,68; usia 45-50 tahun dengan rata-rata 4,06 juga 

masih dikatagorikan merasakan dukungan yang tinggi dari keluarga dan 

rekan kerjanya.  

Dukungan yang dirasakan oleh responden perempuan lebih tinggi 

dengan rata-rata 4,05 daripada yang dirasakan oleh responden laki-laki 

dengan rata-rata 3,84 walaupun dukungan yang dirasakan masih 

dikatagorikan tinggi. Bagi responden dengan pendidikan SMA ternyata 

merasakan dukungan yang lebih tinggi daripada responden dengan 

pendidikan S1,S2, dan lainnya dengan rata-rata 4,25. Namun, responden 

dengan pendidikan S1 memiliki rata-rata 3,96; pendidikan S2 memiliki rata-

rata 4,03; dan lainnya memiliki rata-rata 3,72 juga dikatagorikan merasakan 

dukungan yang tinggi dari keluarga dan rekan kerjanya. 
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Stres Kerja dalam penelitian ini diukur melalui indikator yang meliputi 

gejala fisik, gelaja psikologis dan gejala perilaku. Indentifikasi variabel stres 

kerja berbeda dengan varibel komunikasi organisasi, variabel dukungan 

sosial dan variabel kinerja karyawan. Semakin responden setuju dengan 

pernyataan tentang stres kerja, maka responden memiliki tingkat stres yang 

tinggi dalam bekerja. Stres yang diraskan dikatakan rendah jika rata-rata 

mean kurang dari tiga dan stres yang diraskan dikatakan tinggi jika rata-rata 

mean diatas tiga.Berdasarkan rata-rata keselurahan dari variabel stres kerja 

sebesar 2,75 mengidentifikasikan bahwa responden memiliki tingkat stres 

yang rendah. Berdasarkan hasil compare mean diatas, responden dengan usia 

30-40 tahun memiliki tingkat stres yang rendah jika dibandingkan dengan 

kelompok usia lainnya dengan rata-rata 2,54. Namun, pada kelompok usia 

22-30 tahun dengan rata-rata 2,77; usia 45-50 tahun dengan rata-rata 2,74; 

dan usia >50 tahun dengan rata-rata 2,78 masih dikatagorikan memiliki 

tingkat stres yang rendah pada pekerjaannya, hanya kelompok usia 40-45 

tahun yang memiliki tingkat stres yang tergolong tinggi dengan rata-rata 

3,08. 

Dalam penelitian ini menunjukan bahwa responden laki-laki ternyata 

memiliki tingkat stres yang lebih tinggi jika dengan tingkat stres yang 

dimiliki perempuan dengan rata-rata masing-masing 2,85 dan 2,63. Jika 

digolongkan berdasarkan pendidikan yang telah ditempuh, responden dengan 
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pendidikan S1 memiliki tingkat stres yang paling rendah dengan rata-rata 

sebesar 2,73. Namun, responden dengan pendidikan SMA yang memiliki 

rata-rata 2,78; pendidikan S2 yang memiliki rata-rata 2,74 dan pendidikan 

lainnya yang memiliki rata-rata 2,86 masih dikatagorikan memiliki tingkat 

stres yang masih rendah. 

Kinerja karyawan dalam penelitian ini merupakan persepsi responden 

mengenai kualitas, produksi, pengetahuan kerja, keterpercayaan, ketersediaan 

dan kebebasan pada perusahaan tempatnya bekerja. Semakin responden 

setuju dengan pernyataan tentang kinerja karyawan, maka responden 

memiliki tingkat kinerja yang tinggi. Kinerja yang dilakukan dikatakan 

rendah jika rata-rata mean kurang dari tiga dan kinerja yang dilakukan 

dikatakan tinggi jika rata-rata mean diatas tiga. Berdasarkan rata-rata 

keseluruhan dari variabel kinerja karyawan sebesar 2,93 mengidentifikasikan 

bahwa responden memiliki tingkat kinerja yang rendah. Responden dengan 

kelompok usia 22-30 tahun masih dikatagorikan memiliki kinerja yang tinggi 

dengan rata-rata kinerja tertinggi sebesar 3,02 jika dibandingkan kelompok 

usia lainnya. Berdasarkan hasil compare mean diatas, semakin bertambahnya 

usia, semakin menurun pula rata-rata kinerja yang dicapai oleh responden. 

Responden dengan usia 30-40 tahun memiliki rata-rata 3,00; usia 40-45 tahun 

memiliki rata-rata 2,76; usia 45-50 tahun memiliki rata-rata 2,67; dan > 50 

tahun dengan rata-rata 2,84 dikatagorikan memiliki kinerja yang rendah. 
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Terdapat perbedaan antara kinerja yang dimiliki oleh responden laki-

laki dan perempuan. Responden laki-laki memiliki kinerja yang rendah 

dengan rata-rata 2,85 jika dibandikan dengan kinerja yang dimiliki responden 

perempuan dengan rata-rata 3,03 dan dikatagorikan memiliki kinerja yang 

tingi. Sedangkan kinerja yang tinggi justru ditunjukan oleh responden yang 

menempuh pendidikan SMA dengan rata-rata sebesar 3,17 dan pendidikan 

S2 dengan rata-rata sebesar 3,06. Responden dengan pendidikan S1 dan 

pendidikan lainnya memilki rata-rata yang sama sebesar 2,92 yang artinya 

responden dikatagorikan memiliki kinerja yang rendah. 

 

4.4. Pengujian Hipotesis 

Uji hipotesis dalam PLS dapat diketahui dengan melakukan pengujian 

dengan model struktural. Dalam model struktural akan diperoleh nilai T 

Statistik yang terdapat pada Path Coefficients dan Total Effect. Path 

Coefficients menyajikan hasil pengujian per path sedangangkan Total Effect 

menyajikan hasil pengujian baik yang sifatnya pengujian langsung (direct) 

maupun (indirect). Berikut adalah tabel Path Coefficients pada hasil 

pengujian model struktural: 
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Tabel 4.8 

Total Effect 

  
Original 

Sample 

Sample 

Mean 

Standart 

Deviation 

T 

Statistics 
P Values 

DS → KK 0,177 0,190 0,076 2,316 0,021 

DS → SK -0,470 -0,467 0,123 3,835 0,000 

KO → KK 0,082 0,094 0,055 1,487 0,138 

KO → SK -0,219 -0,228 0,107 2,053 0,041 

KO*DS → SK 0,205 0,202 0,094 2,178 0,030 

SK → KK -0,376 -0,398 0,091 4,145 0,000 

  Sumber: lampiran 8 

 

Hipotesis 1 : dukungan sosial memoderasi efek komunikasi organisasi 

terhadap stres kerja. 

Efek moderasi dari hasil pengujian di atas dapat dilihat di bagian 

KO*DS → SK. Nilai t statistik dari moderasi komunikasi organisasi 

dan dukungan sosial adalah 2,178 lebih besar dari nilai t tabel, 1,96. 

Artinya interaksi komunikasi organisasi dan dukungan sosial 

signifikan mempengaruhi stres kerja. 

Hasil pengujian ini dapat diinterpretasikan bahwa dukungan sosial 

memoderasi efek komunikasi organisasi terhadap stres kerja. Artinya, 

hipotesis satu diterima. 
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Hipotesis 2: stres kerja memediasi efek komunikasi organisasi 

terhadap kinerja karyawan. 

1. Efek komunikasi organisasi terhadap kinerja karyawan 

menunjukan efek yang tidak signifikan karena t statistik lebih kecil 

dari 1,96 yaitu sebesar 1,487. 

2. Efek komunikasi organisasi terhadap stres kerja menunjukan nilai 

2,053 artinya komunikasi organisasi berpengaruh signifikan 

terhadap stres kerja karena t statistik lebih besar dari t tabel yaitu 

1,96. 

3. Efek stres kerja terhadap kinerja karyawan menunjukan efek yang 

signifikan karena nilai t statistik sebesar 4,145 lebih besar dari t 

tabel yaitu 1,96. 

Efek mediasi dari hasil pengujian di atas dapat dilihat di bagian KO → 

KK, KO → SK dan SK → KK. Hasil pengujian di atas menunjukan 

bahwa stres kerja memediasi efek komunikasi organisasi terhadap 

kinerja karyawan. Hasil pengujian menunjukan signifikansi efek tidak 

langsung komunikasi organisasi terhadap stres kerja dan efek stres 

kerja terhadap kinerja karyawan. Efek langsung dari komunikasi 

organisasi terhadap kinerja karyawan menunjukan efek yang tidak 

signifikan, hasil ini menunjukan bahwa komunikasi organisasi tidak 

mampu mempengaruhi kinerja karyawan secara signifikan tanpa 
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melalui mediasi stres kerja. Efek mediasi ini disebut full mediation. 

Artinya hipotesis dua dapat diterima. 

Tabel 4.9 

Sobel Tes 

  Test statistic Std. error p-value 

Sobel test 1.83404723 0.04489743 0.06664698 

Aroian test 1.79238056 0.04594114 0.07307203 

Goodman test 1.87876172 0.04382887 0.06027704 

 

          

  

   Sumber: lampiran 8 

Pengujian berikutnya adalah pengujian indirect effect 

menggunakan sobel test. Hasil pengujian sobel test menunjukan hasil 

p-value pada Sobel test (0,066), Aroian test (0,073), dan Goodman test 

(0,060), semua hasil pengujian memiliki p-value > 0,05 sehingga 

pengujian indirect effect tidak signifikan. 

Pada pengujian diatas dapat disimpulkan bahwa stres kerja 

merupakan variabel mediator full mediation. Jadi, komunikasi 

organisasi tidak mampu mempengaruhi kinerja karyawan secara 

signifikan tanpa melalui mediasi stres kerja. 

  Test statistic p-value 

Sobel test 1.8397079 0.06581113 

Aroian test 1.79816634 0.07215065 

Goodman test 1.88426834 0.05952869 
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4.5. Pembahasan  

4.5.1. Hipotesis Pertama 

Hasil penelitian untuk hipotesis satu yang menyatakan bahwa 

“dukungan sosial memoderasi efek komunikasi organisasi 

terhadap stres kerja” diterima, artinya bahwa komunikasi organisasi 

berpengaruh terhadap stres kerja dengan adanya moderasi dukungan 

sosial. Dukungan yang diterima dari keluarga maupun rekan kerja 

mampu menciptakan komunikasi yang baik di lingkungan organisasi 

sehingga karyawan dapat menerima semua informasi untuk mencapai 

tujuan organisasi dan dapat menghadapi stres yang dialami.   

Penelitian ini sesuai dengan saran yang telah diberikan oleh 

penelitian Chen et al., (2006) untuk penelitian selanjutnya dengan 

menggunakan variabel yang lebih detail yang mempengaruhi 

hubungan antara komunikasi organisasi dan stres kerja. Pada 

penelitian ini, digunakan variabel dukungan sosial sebagai variabel 

moderator. Hal ini sesuai dengan penelitian John M. Ivancevich, dkk. 

(2006) yang menyatakan bahwa dukungan yang diterima oleh 

karyawan berhubungan dengan stres di antara individu yang bekerja, 

hal tersebut secara konsisten dianggap sebagai teknik yang efektif 

dalam menghadapi stres dan dikaitkan dengan keluhan kesehatan yang 

lebih sedikit selama periode stres yang tinggi. Adanya dukungan yang 

terus-menerus yang diberikan dari orang-rang terdekat seperti keluarga 
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inti, keluarga besar, maupun rekan kerja akan membuat seorang 

karyawan  merasa dihargai dan diperhatikan sehingga lebih tenang 

saat menghadapi masalah. 

 

4.5.2. Hipotesis Kedua 

Hasil penelitian untuk hipotesis dua yang menyatakan bahwa 

“stres kerja memediasi efek komunikasi organisasi terhadap 

kinerja karyawan” diterima, artinya bahwa komunikasi organisasi 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan mediasi stres kerja. 

Dalam pengujian statistik, diperoleh hasil signifikan dari efek 

komunikasi organisasi terhadap stres kerja dan efek stres kerja 

terhadap kinerja karyawan. Komunikasi yang berjalan baik antar 

karyawan pada lingkungan organisasi menyebabkan tingkat stres yang 

dihadapi karyawan dapat turun sehingga kinerja yang dilakukan 

karyawan dapat meningkat agar tujuan organisasi dapat tercapai 

dengan maksimal. Hal ini sesuai dengan penelitian Evan dan Johnson 

(2000) dalam Almasitoh (2011) yang menyebutkan bahwa stres kerja 

merupakan satu faktor yang menentukan naik turunnya kinerja 

karyawan. 

 



59 
 

 
 

Hasil pengujian ini telah menyelesaikan keterbatasan penelitian 

Chen et al., (2006) bahwa tingkat stres tidak berhubungan baik dengan 

komunikasi organisasi atau kinerja pekerjaan karena menggunakan 

sampel dari berbagai bentuk perusahaan sehingga stres yang 

dihasilkan juga berbeda-beda. Penelitian ini berfokus pada satu bentuk 

perusahaan yaitu perusahaan manufaktur sehingga tingkat stres dapat 

diperbandingkan karena kinerja operasionalnya yang hampir sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




