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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil Penelitian 

Data penelitian yang telah diuji validitas dan reliabilitas, selanjutnya 

dapat diukur normalitas, linieritas dan pengujian hipotesis penelitian. 

Peneliti menggunakan product moment untuk menguji normalitas, 

linieritas dan hipotesis. 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi yang dilakukan peneliti yaitu uji normalitas dan uji 

linieritas hubungan variabel dependen dengan variabel independen. 

a. Uji Normalitas 

Peneliti menggunakan SPSS.24 (Statistical Package for 

Sosial Sience) sebagai program komputer untuk menguji 

normalitas pada data penelitian dengan menggunakan teknik 

Kolmogorov-Smirnov Test. Hasil uji normalitas yang didapatkan 

pada skala stres kerja yaitu K-S Z sebesar 0,805 (p>0.05) dan 

pada skala intensi turnover yaitu K-S Z sebesar 0,992 (p>0.05). 

Hasil pada uji normalitas tersebut dapat diartikan bahwa 

sebaran data pada variabel dependen dan variabel independen 

adalah normal. 
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b. Uji Linieritas 

Uji linieritas pada data penelitian berguna untuk melihat 

hubungan antara variabel dependen dengan variabel 

independen. Hasil uji linieritas antara stres kerja dengan intensi 

turnover yaitu F=15,841 (p<0,05). Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa hubungan antara stres kerja dengan intensi turnover 

bersifat linier. 

2. Uji Hipotesis 

Setelah peneliti melakukan uji  asumsi, selanjutnya dilakukan uji 

hipotesis. Dalam menguji hipotesis, peneliti menggunakan program 

SPSS.24 (Statistical Package for Sosial Sience) dengan teknik 

product moment. Hasil yang diperoleh yaitu     sebesar 0,457 

dengan taraf signifikan sebesar 0,000 (p<0,01). Berdasarkan hasil 

tersebut dapat diintepretasikan bahwa hipotesis diterima, yaitu 

terdapat hubungan positif antara stres kerja dengan intensi turnover.  

 

B. Pembahasan 

Hasil pengujian hipotesis yang diperoleh dalam penelitian ini 

yaitu hipotesis diterima. Terdapat hubungan positif antara stres kerja 

dengan intensi turnover yang ditunjukkan dengan nilai     sebesar 

0,457 dengan taraf signifikan sebesar 0,000 (p<0,01). Hasil tersebut 

sangat signifikan yang menunjukkan bahwa semakin tinggi stres kerja 
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yang dialami maka intensi turnover nya semakin tinggi, sebaliknya jika 

stres kerja yang dialami rendah maka intensi turnover nya semakin 

rendah.  

Karyawan merupakan sumber daya yang paling utama untuk 

tercapainya tujuan perusahaan. Ketika suatu perusahaan mengalami 

masalah pada karyawan maka dampak negatif yang dialami semakin 

kompleks. Stres kerja yang terjadi pada karyawan khususnya di bawah 

level manajerial dapat menjadi penyebab masalah pada karyawan di 

level atasnya. Hal yang sering terjadi saat karyawan mengalami stres 

kerja yaitu ketidakmampuan untuk berkonsentrasi ketika bekerja. Hal 

tersebut menimbulkan adanya kesalahan kerja seperti kesalahan saat 

menginput data hingga pengambilan keputusan. Stres kerja yang 

dialami karyawan sebagai akibat dari ketidakmampuan karyawan 

menghadapi stresor yang dialami. Stresor yang dialami berupa beban 

kerja yang diberikan oleh atasan ataupun tuntutan organisasi. Beban 

kerja yang dirasakan kemudian akan diintepretasikan karyawan sebagai 

suatu stresor negatif pada dirinya. Ketika beban kerja dianggap suatu 

hal yang negatif maka hal tersebut menjadi suatu tekanan yang dialami 

karyawan. Tekanan negatif inilah yang kemudian membuat karyawan 

mengalami stres kerja. Stres kerja yang dirasakan menyebabkan 

karyawan mengalami ketegangan (strain) secara fisik, emosional, 

psikologis hingga perilaku. Ketegangan-ketegangan yang dialami 

karyawan memicu rasa tidak nyaman saat bekerja. Masclah, Schaufeli 



47 
 

 

& Leiter (2001) menyebutkan bahwa stres kerja yang dialami 

mengakibatkan adanya reaksi penarikan diri dengan cara mangkir kerja 

hingga keinginan untuk pindah (intensi turnover) pada karyawan. Saat 

karyawan merasakan tidak nyaman bekerja hal tersebut memicu 

timbulnya perasaan yang lain, salah satunya tidak betah bekerja. 

Karyawan yang tidak betah akan berusaha untuk menghindar dari segala 

hal yang berhubungan dengan pekerjaannya hingga timbul niatan untuk 

pindah. Karyawan yang telah mempunyai niat untuk pindah maka 

perilaku yang dimunculkan berupa turnover dapat benar-benar 

dilakukan. Saat suatu perusahaan memiliki banyak karyawan yang ingin 

pindah maka secara langsung hal tersebut akan mengganggu pada 

pencapaian tujuan perusahaan.  

Hasil uji hipotesis pada penelitian ini yang telah dilakukan 

peneliti, menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang sangat 

signifikan antara stres kerja dan intensi turnover pada karyawan Bank X 

di Semarang. Hal tersebut dapat diintepretasikan bahwa ketika stres 

kerja yang dialami karyawan tinggi maka intensi turnover nya akan 

tinggi, sebaliknya ketika stres kerja yang dialami karyawan rendah 

maka intensi turnover nya akan rendah. Karyawan yang mengalami 

stres kerja tinggi dan terus menerus membuat produktivitas dan kinerja 

mereka menurun, hal tersebut memicu munculnya ketidakpuasan 

karyawan terhadap pekerjaannya dan berakibat pada adanya keinginan 

untuk pindah (intensi turnover).  
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Hasil uji empirik pada skala stres kerja  didapatkan Mean sebesar 

48 dengan standar deviasi sebesar 5,59 dan uji hipotetik pada skala stres 

kerja didapatkan Mean sebesar 57,5. Subjek yang tergolong stres kerja 

tinggi sebanyak 5 orang, stres kerja sedang sebanyak 48 orang, dan 

subjek yang tergolong  stres kerja rendah sebanyak 9 orang. Hal 

tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata karyawan pada Bank X di 

Semarang yang mengalami stres kerja tergolong sedang ke arah rendah.  

Hasil uji empirik didapatkan Mean sebesar 42,55 dengan standar 

deviasi sebesar 11,44 dan uji hipotetik pada skala intensi turnover 

didapatkan Mean sebesar 52,5. Subjek yang tergolong intensi turnover 

sangat tinggi sebanyak 2 orang, tergolong intensi turnover tinggi 

sebanyak 8 orang, tergolong intensi turnover sedang sebanyak 24 orang 

dan karyawan yang tergolong intensi turnover rendah sebanyak 28 

orang. Hal ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata intensi turnover pada 

karyawan Bank X di Semarang tergolong sedang ke arah rendah. 

Stres kerja memberikan sumbangan efektif terhadap intensi 

turnover sebesar 20% sedangkan sisanya adalah faktor-faktor lain 

seperti gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, kebijakan upah, dan 

lingkungan kerja. Hal tersebut mengindikasikan dari kelima faktor 

intensi turnover, stres kerja memberikan sumbangan cukup besar 

terhadap adanya keinginan untuk pindah pada karyawan Bank X di 

Semarang. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Waspodo, 

Handayani & Paramitha (2013) tentang pengaruh kepuasan kerja dan 
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stres kerja terhadap turnover intention, menemukan bahwa variabel 

kepuasan kerja dan stres kerja memberikan sumbangan sebesar 45,1% 

terhadap turnover intention pada karyawan PT.UNITEX. Dari 

penelitian tersebut dapat dijabarkan bahwa stres kerja memiliki 

hubungan yang signifikan terhadap intensi turnover. 

Penelitian yang telah dilakukan memiliki kelemahan pada waktu 

proses penyebaran skala penelitian. Pertama, peneliti tidak dapat 

mengikuti proses langsung pada waktu penyebaran skala, dikarenakan 

ketetapan peraturan dari perusahaan. Kedua, peneliti tidak dapat 

mengontrol subjek pada waktu pengisian skala dikarenakan pembagian 

skala dilakukan oleh pihak perusahaan. 

  


