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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

PT. Telekomunikasi Indonesia merupakan satu-satunya perusahaan 

BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi serta penyelenggara layanan 

telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia. PT. Telekomunikasi Indonesia 

melayani jutaan pelanggan di seluruh Indonesia dengan rangkaian lengkap 

layanan telekomunikasi yang mencakup sambungan telepon kabel dan telepon 

nirkabel, komunikasi seluler, layanan jaringan dan interkoneksi serta layanan 

internet dan komunikasi data. PT. Telekomunikasi Indonesia juga menyediakan 

berbagai layanan di bidang informasi, media, dan edutainment, termasuk cloud-

based and server-based managed services, layanan e-payment, dan IT enabler, e-

Commerce dan layanan portal lainnya. Pada tahun 2012 PT. Telekomunikasi 

Indonesia mengubah portofolio bisnisnya menjadi TIMES (Telecommunication, 

Information, media Edutaiment & Service).  

PT. Telekomunikasi Indonesia memiliki beberapa anak perusahaan, 

diantaranya PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), PT. Multimedia Nusantara 

(Metra), PT. Telekomunikasi Indonesia International (TII atau Telin), PT. 

Pramindo Ikat Nusantara (Pramindo), PT. Infomedia Nusantara (Infomedia), PT. 

Dayamitra Telekomunikasi (Dayamitra atau Mitratel), PT. Indonusa Telemedia 
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(Indonusa), PT. Graha Sarana Duta (GSD), PT. Napsindo Primatel Internasional 

(Napsindo). 

PT. Telekomunikasi Indonesia  regional IV mencakup wilayah Jawa 

Tengah dan D. I. Yogyakarta, yang terdiri dari tujuh kantor wilayah (Witel). 

Wilayah Telkom tersebut meliputi Witel Semarang, Witel Kudus, Witel 

Pekalongan, Witel Solo, Witel Yogyakarta, Witel Magelang, dan Witel 

Purwokerto. 

Wilayah Telkom (Witel) Semarang merupakan kantor wilayah yang 

berada dibawah Regional PT. Telkom yang berlokasi di Jalan Pahlawan No. 10 

Semarang Jawa Tengah. Seluruh karyawan PT. Telkom Witel Semarang. Dalam 

penelitian ini tidak semua diteliti hanya karyawan pemasaran saja terdiri dari 

home service, personal service, business service dan, enterprise service. Home 

service tugasnya adalah memasarkan produk ke daerah perumahan perumahan, 

personal service tugasnya adalah memasarkan prosuk ke tempat tempat umum 

masyarakat, business service yang bertugas memasarkan produk ke perusahaan 

atau sekolahan. enterprise service yang bertugas memasarkan produk ke kantor 

kantor pemerintahan. adanya target yang meningkat setiap bulannya membuat 

karyawan merasa stress karena tidak mampu mencapai target yang diberikan oleh 

perusahaan. Berikut struktur organisasi PT. Telkom Witel Semarang : 
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4.2 Gambaran Umum Responden 

 

Responden dalam penelitian ini adalah karyawan tetap PT. Telekomunikasi 

Indonesia, yang dianalisis sebagai sampel sebanyak 55 orang. Dari sampel responden 

tersebut akan dijelaskan beberapa aspek mengenai hubungan usia dan jenis kelamin, 

unit, pendidikan dan lama masa kerja. 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan gambaran umum responden pada 

penelitian ini berdasarkan usia dan jenis kelamin : 

Tabel 4.1 

Usia dan Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin * Usia Crosstabulation 

 

 Usia Total 

27-39,5 40-52,5 

Jenis 

Kelamin 

pria 13 18 31 

wanita 11 13 24 

Total 24 31 55 

Sumber : data primer yang diolah, maret 2017 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa sebagian besar responden berjenis 

kelamin pria dengan kisaran usia 40-52 tahun sebanyak 18 orang, dan wanita 

sebanyak 13 orang. Artinya perusahaan relatif berisi karyawan yang sudah matang, 

dan dari sisi gender tidak ada dominasi karena jumlah karyawan laki-laki 31 orang 

dan perempuan 24 orang, sehingga jumlah karyawan laki-laki dan perempuan hanya 

selisih sedikit saja. 
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Berikut gambaran umum responden mengenai hubungan antara pendidikan 

terakhir dan unit responden seperti ditampilkan pada tabel dibawah ini : 

 

Tabel 4.2 

Pendidikan Terakhir dan Unit Responden 

 

Unit * Pendidikan Terakhir Crosstabulation 

 

 Pendidikan Terakhir Total 

SMA S1 S2 

Unit Home Service 2 11 0 13 

Personal Service 1 9 1 11 

Bussines Service 1 9 2 12 

Enterprise Service 1 15 3 19 

Total 5 44 6 55 

Sumber : data primer yang diolah, maret 2017 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa untuk jenjang pendidikan untuk 

SMA 5 orang, S1 ada 44 orang, dan S2 ada 6 orang. Artinya mayoritas pendidikan 

karyawan adalah S1. Karena tingkat pendidikan akan mempengaruhi kinerja serta 

cara berfikir karyawan dalam melakukan tanggung jawab pekerjaannya, dan 

perusahaan menginginkan karyawan  yang berkualitas untuk menunjang kemajuan 

serta keberlangsungan hidup perusahaan sesuai dengan job specification dan job 

description dari perusahaan yang mengharuskan pelamar pekerjaan setidaknya 

lulusan S1 walaupun masih ada 5 karyawan yang berpendidikan SMA adalah 

karyawan yang berusia menjelang pensiun.  
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Berikut gambaran umum responden mengenai hubungan antara jenis kelamin 

dan unit seperti ditampilkan pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.3 

Pendidikan Terakhir dan Lama Bekerja 

 

Pendidikan Terakhir * Lama Bekerja Crosstabulation 

 

 Lama Bekerja Total 

2-7 8-13 14-19 20-24 

Pendidikan Terakhir SMA 0 2 1 2 5 

S1 9 9 17 9 44 

S2 1 1 2 2 6 

Total 10 12 20 13 55 

Sumber : data primer yang diolah, maret 2017 

 

Berdasarkan tabel diatas bahwa sebagian besar responden berpendidikan S1 

sebanyak 17 orang dengan kisaran lama masa kerja 14-19 tahun. Artinya karyawan 

yang bekerja di perusahaan sudah cukup lama dan berpengalaman dalam 

pekerjaannya. Serta pendidikan yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan sehingga 

perusahaan mempertahankan karyawan yang bekerja dengan baik. 
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4.3 Analisis Deskriptif 

 

Analisa deskriptif adalah analisa yang didasarkan pada jawaban-jawaban dari 

responden yang selanjutnya dikelompokkan ke dalam tabel-tabel yang sesuai, 

kemudian sebagai langkah terakhir analisa adalah menginterprestasikan data-data 

tabel tersebut (Sugiyono,2010). 

4.3.1 Tanggapan responden mengenai stress kerja 

 

(Munandar, 2011) mengatakan stres merupakan suatu respon adaptif terhadap 

suatu situasi yang dirasakan menantang atau mengancam kesehatan seseorang. 

Tanggapan responden terhadap variabel stress kerja dapat dilihat dalam  tabel berikut: 

Tabel 4.6 

Tanggapan responden terhadap variabel stres kerja 

No Pernyataan 

Tidak 

pernah 

Kadang 

Kadang 
Sering Selalu Rata-

rata 
Ket 

1 2 3 4 

Gejala Badan/fisik 

1 Saya merasa mual/muntah 

saat menjelang deadline 3 60 60 8 2,38 Rendah 

2 Saya merasa nafsu makan 

menurun saat menjelang 

deadline 

1 40 84 24 2,71 Tinggi 

3 Saya merasa pola tidur 

terganggu saat menjelang 

deadline 

1 44 84 16 2,64 Tinggi 

4 Saya merasa sakit kepala 

saat menjelang deadline  1 46 84 12 2,60 Tinggi 

Rata rata 2,58 Tinggi 

Gejala Emoaional 

5 Saya merasa keringat dingin 

saat menjelang deadline 2 44 72 28 2,65 Tinggi 
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6 Saya merasa sulit 

berkonsentrasi saat 

menjelang deadline 

1 44 87 12 2,62 Tinggi 

7 Saya merasa menjadi pelupa 

saat menjelang deadline 
3 40 75 28 2,65 Tinggi 

8 Saya merasa mudah marah 

saat menjelang deadline 2 48 69 24 2,60 Tinggi 

9 Saya merasa gelisah saat 

menjelang deadline 2 60 54 20 2,47 Rendah 

Rata rata 2,59 Tinggi 

Gejala Sosial 

10 Saya menjadi menarik diri 

dalam pergaulan saat 

menjelang deadline 

1 60 60 16 2,49 Rendah 

11 Saya merasa mudah 

bertengkar saat menjelang 

deadline 

1 56 75 4 2,47 Rendah 

Rata rata 2,48 Rendah 

Rata rata gejala fisik,gejala badan, dan gejala sosial 2.55 Tinggi 

Sumber : data primer yang diolah, maret 2017 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden 

terhadap stres kerja memiliki rata-rata skor 2,55 termasuk dalam kategori tinggi, 

walaupun dalam kategori tinggi perlu diperhatikan ada beberapa indikator gejala yang 

rendah seperti mual/muntah, gelisah, menarik diri dalam pergaulan, sering bertengkar 

yang artinya responden saat menjelang deadline tidak merasakan ada gejala tersebut. 

Gejala emosional memiliki skor rata rata 2,59 yang paling tinggi, karyawan merasa 

menjadi lebih sensitif saat menjelang deadline mudah marah, sulit berkonsentrasi. 

Dengan demikian perusahaan harus memperhatikan kembali target yang terlalu tinggi 

membuat karyawan merasa terbebani dan menimbulkan stress kerja, perusahaan 

dapat memberikan pelatihan dan pengembangan terhadap keterampilan sehingga 

timbul rasa percaya diri dalam diri karyawan untuk melaksanakan pekerjaannya, dan 
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dengan menambahkan aktivitas fisik seperti olahraga bersama walau hanya seminggu 

sekali diharapkan dengan berolahraga karyawan dapat merasa sehat, tenang dan 

ringan yang timbul setelah latihan fisik.  

 4.3.2 Penilaian atasan mengenai kinerja karyawan 

 

Kinerja merupakan suatu proses tentang bagaimana pekerjaan berlangsung 

untuk mencapai hasil kerja (Wibowo, 2014). Tanggapan responden terhadap variabel 

stress kerja dapat dilihat dalam  tabel berikut : 

Tabel 4.7 

Tanggapan responden terhadap kinerja 

 

No Pernyataan 

Tidak 

pernah 

Kadang  Sering Selalu 

Rata-

rata 
Ket 

(1) (2) (3) (4) 

Kuantitas kerja 

1 Karyawan dapat 

menyelesaikan pekerjaan 

sesuai target yang diberikan 

perusahaan 

4 66 54 0 2.25 Rendah 

2 Ketika akan bekerja, 

karyawan dapat memahami 

hasil/output yang nantinya 

akan dicapai 

1 60 72 0 2,41 Rendah 

Rata rata 2,33 Rendah 

Kualitas kerja 

3 Pekerjaan yang dilakukan 

karyawan sesuai yang 

diharapkan pimpinan 
2 56 75 0 2,41 Rendah 

4 Karyawan melakukan 

pekerjaan dengan teliti dan 

cekatan 
2 56 75 0 2,41 Rendah 

Rata rata 2,41 
Rendah 
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Ketepatan waktu 

5 Karyawan mampu 

menyelesaikan tugas dengan 

waktu yang telah ditentukan 
1 30 117 0 2,69 Tinggi 

6 Karyawan dapat mengatur 

waktu dalam menyelesaikan 

pekerjaan  
1 34 111 0 2,65 Tinggi 

Rata rata 2,67 Tinggi 

Kehadiran 

7 Karyawan hadir sesuai 

dengan jam yang ditentukan 

perusahaan 
1 70 57 0 2,32 Rendah 

8 Karyawan pulang kerja 

sesuai dengan jam yang 

ditentukan perusahaan 
1 58 75 0 2,43  Rendah 

9 Karyawan selalu hadir setiap 

hari kerja 1 70 57 0 2,32 Rendah 

Rata rata 2,35 Rendah 

Kemampuan bekerja sama 

10 Karyawan dapat membangun 

hubugan yang baik sesame 

rekan kerja 
1 78 30 0 1,98 Rendah 

11 Karyawan bekerja sama 

dalam menyelesaikan 

pekerjaan 
1 52 84 0 2,49   Rendah 

12 Karyawan terbuka dalam 

memberikan kritik dan saran 

yang membangun sesame 

rekan kerja 

1 52 84 0 2.49 Rendah 

Rata rata 2,32 Rendah 

Rata rata kualitas kinerja,kualitas kinerja, ketepatan waktu, kehadiran, 

kemampuan bekerja sama 
2,41 Rendah 

Sumber: data primer yang diolah, maret 2017 
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Berdasarkan tabel 4.6, diketahui rata-rata skor untuk kinerja adalah 2,41 yang 

termasuk dalam kategori rendah. Artinya, hampir secara keseluruhan kinerja 

karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Semarang dalam kategori rendah.. 

perusahaan harus mencari tau faktor apa saja yg menyebabkan kinerja karyawan 

menjadi maksimal misalkan dengan memberi reward jika karyawan mampu 

menyelesaikan target yang ada dengan demikian diharapkan karyawan lebih 

maksimal menyelesaikan pekerjaannya 

 

4.4 Analisis Inferensial 

 

Untuk analisa inferensial digunakan regresi linier sederhana dengan bantuan 

program SPSS. Pengujian menggunakan regresi liner sederhana mendapatkan hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Regresi 

Variabel Beta t Sig 

Konstanta 41,248 16,215 0,000 

Stres Kerja -0,427 -4,787 0,000 

R 
2 

= 0,289 

        Sumber: Data primer yang diolah, maret 2017 

 

 



49 

 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

 

Berdasarkan hasil pengujian model di atas, diperoleh suatu persamaan regresi 

sebagai berikut: 

Y  =  41,248 -  0,427X1 + e1 

Berdasarkan persamaan tersebut, variabel stress kerja memiliki koefisien beta 

bertanda negatif sebesar -0,427. Maknanya bahwa kinerja pegawai dipengaruhi oleh 

variabel stress kerja dengan pengaruh berlawanan maksudnya semakin tinggi stress 

kerja akan berpengaruh terhadap rendahnya kinerja karyawan. 

4.5 Uji Hipotesis 

 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada terdapat pengaruh negatif dan 

signifikan stres kerja terhadap kinerja. Berdasarkan hasil olah data yang disajikan 

dalam tabel 4.6 dapat diketahui bahwa nilai t hitung pada hubungan antara variabel 

stress kerja dan kinerja karyawan adalah sebesar -4,787 dengan probabilita sebesar 

0,000.  

Probabilita signifikansi yang diperoleh menunjukkan hasil yang memenuhi 

syarat, yaitu lebih kecil dari ρ 0,05  (0,000 < 0,05). Oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis yang berbunyi terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara stress 

kerja terhadap kinerja karyawan diterima, yang memberikan makna bahwa semakin 

rendah stress kerja akan meningkatkan kinerja karyawan.  
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Hasil penelitian ini menambahkan bukti penelitian terdahulu mengenai stres 

kerja dari Hermita (2011), Bimantoro dan Nur  (2012) serta Prasasya (2014). 

Penelitian tersebut menemukan adanya hubungan negatif dan signifikan antara stress 

kerja dengan kinerja karyawan. Karyawan yang memiliki stress kerja tinggi akan 

menurunkan kinerja karyawan. Sebaliknya karyawan yang mempunyai stress kerja 

rendah akan meningkat kinerjanya 

4.6 Implikasi Manajerial 

 

Penulisan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

stress kerja terhadap kinerja pada PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Semarang. 

Dari hasil persepsi responden diketahui bahwa stres karyawan PT. Telekomunikasi 

Indonesia Witel Semarang termasuk kategori tinggi. Dari hasil pengujian hipotesis 

menyimpulkan bahwa stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja 

diterima, yang artinya bahwa semakin tinggi stress kerja akan mempengaruhi kinerja 

karyawan.  

 

 Stres kerja karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Semarang 

menunjukkan kategori tinggi. perusahaan harus memperhatikan kembali target yang 

terlalu tinggi membuat karyawan merasa terbebani dan menimbulkan stress kerja, 

perusahaan dapat memberikan pelatihan dan pengembangan terhadap keterampilan 

sehingga timbul rasa percaya diri dalam diri karyawan untuk melaksanakan 

pekerjaannya, dan dengan menambahkan aktivitas fisik seperti olahraga bersama 
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walau hanya seminggu sekali diharapkan dengan berolahraga karyawan dapat merasa 

sehat, tenang dan ringan yang timbul setelah latihan fisik.  

 

 Kinerja karyawan pada PT Telekomunikasi Indonesia dalam kategori rendah. 

perusahaan harus mencari tau apa saja yg menyebabkan kinerja karyawan menjadi 

maksimal misalkan dengan memberi reward jika karyawan mampu menyelesaikan 

target yang ada dengan demikian diharapkan karyawan lebih maksimal 

menyelesaikan pekerjaannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


