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BAB IV 

 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang hasil dari penyebaran 

kuesioner yang sudah diolah dengan media SPSS ( Uji Validitas dan Reliabilitas, 

Uji Asumsi Klasik, dan Uji Hipotesis), berikut data hasil penelitiannya : 

4.1 Proses Penyebaran Kuesioner 

Berdasarkan pada hasil penyebaran kuesioner dapat diperoleh tabel 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1 

Proses PenyebaranKuesioner 

No Nama Perusahaan 
Kuesioner yang 

dikirim 

Kuesioner 

yang kembali 

Kuesioner yang 

dapat diolah 

1 PT. Ever Fresh Indo Baverage 5 4 4 

2 Roti Reessari 5 4 4 

3 PT. Petropack Agro Industries 5 5 3 

4 PT. Sumber Tex 5 4 4 

5 PT. Sinar Amaril Factory 5 4 4 

6 PT. Fumira 5 5 3 

7 PT. Arindo Garmentama 5 4 3 

8 PT. Panca Usaha Sakti 5 4 3 

9 PT. Bonanza Megah LTD 5 5 3 

10 PT. Fentura Windows Asian 5 5 4 

11 PT. Bandeng Juwana 5 5 3 

12 PT. Intag Brass Indonesia 5 5 4 

13 PT. Sido Muncul 5 4 3 

14 PT. Roda Pasifik Mandiri 5 4 3 

15 PT. King Sindo Interlining 5 5 2 

16 Kacang Atom Gajah 5 4 4 
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No Nama Perusahaan 
Kuesioner yang 

dikirim 

Kuesioner 

yang kembali 

Kuesioner yang 

dapat diolah 

17 PT. Pangkalindo Cetak  Kemas 5 5 3 

18 PT. Mega Prima Raya 5 5 4 

19 PT. Suryamulya Bangun Indo 5 5 4 

20 PT. Candrabuwana Surya Semesta 5 4 3 

21 PT. Kharisma Klasik Indonesia 5 4 4 

22 PT. Janata Marina 5 5 5 

23 PT. Anugerah Maju Jaya Abadi 5 5 5 

24 PT. Trisakti Mustika  Grafika 5 4 4 

25 PT. Semeru Karya Buana 5 5 5 

26 PT. Sango Ceramics Indonesia 5 5 3 

27 PT. Karina Semarang 5 5 3 

28 PT. Marimas Putri Kencana 5 5 5 

29 Virgin Cake Bakery 5 5 3 

30 PT. Jamu Borobudur 5 4 3 

31 PT. Ploss Asia 5 4 4 

32 PT. Nihon NovelicaFood 5 4 4 

33 PT. Excesindo Citra Persada 5 5 4 

34 PT. Ria Sarana Putra Jaya 5 5 3 

35 PT. Pasific Furniture 5 4 3 

36 PT. Golden Manyaran  5 4 4 

37 PT. Lucky Textile Semarang 5 4 4 

 
Total 185 167 134 

Sumber: Data Primer yang diolah (2018) 

 Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajer 

menengah di perusahaan manufaktur skala besar di Kota Semarang. Tidak 

tersedianya data untuk jumlah manajer maka penulis menentukan jumlah 

sampel dengan menggunakan rumus slovin. Berdasarkan penghitungan 

dengan rumus slovin pada bab sebelumnya, diketahui bahwa jumlah sampel 

pada penelitian ini adalah 37 perusahaan manufaktur di Kota Semarang. 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner di 37 Perusahaan 

Manufaktur di Kota Semarang, penulis memasukan 5 kuesioner di setiap 
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perusahaan dengan total kuesioner yang disebar adalah 185 kuesioner. Dari 

185 kuesioner yang disebar, terdapat 167 kuesioner yang kembali dan134 

kuesioner yang dapat diolah sesuai kriteria penelitian yaitu responden yang 

memiliki atasan. 

4.2 Hasil Pengujian Alat Pengumpulan Data 

4.2.1 Hasil Pengujian Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk menguji ketepatan indikator dalam 

mengukur variabel penelitian. Uji validitas pada penelitian ini dilakukan 

menggunakan program SPSS faktor analisis dengan model pengujian 

Cronbach Alpha yang menunjukan validitas indikator dengan ketentuan 

indikator dinyatakan valid ketika indikator tersebut memiliki nilai 

Cronbach Alpha if Item Deleted yang lebih kecil dari nilai Cronbach 

Alpha instrument (Murniati, dkk, 2013). 

4.2.1.1 Komunikasi Organisasi ( Variabel Independen) 

Tabel berikut ini adalah hasil dari uji validitas variabel 

independen yaitu komunikasi organisasi. 

Tabel 4.2 

Hasil Pengujian Validitas Komunikasi Organisasi 1 

Pernyataan Cronbach Alpha 
Cronbach Alpha if 

Item Deleted 
Keterangan 

KO1 0,654 0,635 VALID 

KO2 0,654 0,631 VALID 

KO3 0,654 0,662 TIDAK VALID 

KO4 0,654 0,624 VALID 

KO5 0,654 0,644 VALID 

KO6 0,654 0,575 VALID 

KO7 0,654 0,614 VALID 

KO8 0,654 0,586 VALID 

  Sumber: Lampiran 4b, 4d 
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Berdasarkan tabel 4.2 tentang hasil pengujian validitas 

Komunikasi Organisasi, dapat dilihat bahwa pernyataan KO3 

memiliki nilai Cronbach Alpha if Item Deleted yang lebih 

besar dari nilai Cronbach Alpha Instrument, maka dinyatakan 

tidak valid, sehingga dilakukan pengujian ulang sebagai 

berikut: 

Tabel 4.3 

Hasil Pengujian Validitas Komunikasi Organisasi 2 

Pernyataan Cronbach Alpha 
Cronbach Alpha if 

Item Deleted 
Keterangan 

KO1 0,662 0,651 VALID 

KO2 0,662 0,652 VALID 

KO4 0,662 0,649 VALID 

KO5 0,662 0,651 VALID 

KO6 0,662 0,561 VALID 

KO7 0,662 0,620 VALID 

KO8 0,662 0,584 VALID 

  Sumber: Lampiran 4g, 4i 

   Berdasarkan tabel 4.3 tentang hasil pengujian validitas 

komunikasi organisasi 2, dapat diketahui bahwa semua pernyataan 

memiliki nilai Cronbach Alpha if Item Deleted kurang dari nilai 

Cronbach Alpha Instrument, maka dapat dinyatakan bahwa 

pernyataan variabel independen komunikasi organisasi sudah valid. 

 

4.2.1.2 Stres Kerja (Variabel Dependen) 

Berdasarkan tabel 4.4 dibawah tentang hasil pengujian 

validitas stres kerja, dapat diketahui bahwa pernyataan SK04 dan 

SK08 memiliki nilai Cronbach Alpha if Item Deleted yang lebih 
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besar dari nilai Cronbach Alpha Instrument sehingga dinyatakan 

tidak valid. 

 

Tabel 4.4 

Hasil Pengujian Validitas Stres Kerja 1 

Pernyataan Cronbach Alpha 
Cronbach Alpha if 

Item Deleted 
Keterangan 

SK1 0,527 0,519 VALID 

SK2 0,527 0,512 VALID 

SK3 0,527 0,515 VALID 

SK4 0,527 0,531 TIDAK VALID 

SK5 0,527 0,478 VALID 

SK6 0,527 0,479 VALID 

SK7 0,527 0,503 VALID 

SK8 0,527 0,528 TIDAK VALID 

SK9 0,527 0,491 VALID 

SK10 0,527 0,511 VALID 

SK11 0,527 0,503 VALID 

SK12 0,527 0,483 VALID 

  Sumber: Lampiran 4v, 4x 

 

   Pernyataan  SK04 dan SK08 yang tidak valid maka 

dilakukan pengujian ulang kembali untuk varibael Stres Kerja yang 

ditunjukan pada tabel 4.5 sebagai berikut: 

Tebel 4.5 

Hasil Pengujian Validitas Stres Kerja 2 

Pernyataan Cronbach Alpha 
Cronbach Alpha if 

Item Deleted 
Keterangan 

SK1 0,530 0,528 VALID 

SK2 0,530 0,508 VALID 

SK3 0,530 0,522 VALID 

SK5 0,530 0,479 VALID 

SK6 0,530 0,487 VALID 

SK7 0,530 0,525 VALID 

SK9 0,530 0,499 VALID 

SK10 0,530 0,502 VALID 

SK11 0,530 0,505 VALID 

SK12 0,530 0,471 VALID 

 Sumber: Lampiran 4aa, 4cc 
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Berdasarkan tabel 4.5 tentang hasil pengujian validitas Stres 

Kerja 2, dapat diketahui bahwa semua pernyataan memiliki nilai 

Cronbach Alpha if Item Deleted kurang dari nilai Cronbach Alpha 

Instrument, maka dapat dinyatakan bahwa pernyataan variabel 

dependen Komunikasi Organisasi sudah valid. 

 

4.2.1.3 Organizational Citizenship Behavior (OCB) Ditinjau dari 

Kualitas Interaksi Atasan–Bawahan 

Berdasarkan tabel 4.6 Dibawah tentang hasil pengujian 

validitas Organizational Citizenship Behavior (OCB) ditinjau dari 

Kualitas Interaksi Atasan Bawahan, dapat diketahui bahwa 

pernyataan OCB3 tidak valid karena Cronbach Alpha if Item 

Deleted lebih besar dari Cronbach Alpha Instrument. 

Tabel 4.6 

Hasil Pengujian Validitas Organizational Citizenship 

Behavior (OCB) yang ditinjau dari Kualitas Interaksi 

Atasan Bawahan 1 

Pernyataan Cronbach Alpha 
Cronbach Alpha if 

Item Deleted 
Keterangan 

OCB1 0,858 0,827 VALID 

OCB2 0,858 0,821 VALID 

OCB3 0,858 0,860 TIDAK VALID 

OCB4 0,858 0,850 VALID 

OCB5 0,858 0,852 VALID 

OCB6 0,858 0,837 VALID 

OCB7 0,858 0,834 VALID 

OCB8 0,858 0,841 VALID 

  Sumber: Lampiran 4l, 4n 

 

Pernyataan OCB3 yang tidak valid maka dilakukan pengujian 

ulang kembali untuk varibael OCB yang ditunjukan pada tabel 4.7 
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sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Pengujian Validitas Organizational Citizenship 

Behavior (OCB) yang ditinjau dari Kualitas Interaksi 

Atasan Bawahan 2 

Pernyataan Cronbach Alpha 
Cronbach Alpha if 

Item Deleted 
Keterangan 

OCB1 0,860 0,830 VALID 

OCB2 0,860 0,824 VALID 

OCB4 0,860 0,850 VALID 

OCB5 0,860 0,851 VALID 

OCB6 0,860 0,841 VALID 

OCB7 0,860 0,839 VALID 

OCB8 0,860 0,846 VALID 

  Sumber: Lampiran 4q, 4s 

4.2.2 Hasil Pengujian Reliabilitas 

Uji reliabilitas bertujuan untuk menguji tingkat kehandalan 

kuesioner dalam mengukur suatu konstruk penelitian. Pengujian 

reliabilitas dilakukan menggunakan program SPSS, dengan uji statistic 

Cronbach Alpha, dimana suatu variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha> 0,50.(Murniati,dkk,2013) 

Tabel 4.8 

Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel Cronbach's Alpha Keterangan 

Stres Kerja 0,530 Reliabel 

Komunikasi Organisasi 0,662 Reliabel 

OCB yang ditinjau dari Kualitas 

Interaksi Atasan Bawahan 
0,860 Reliabel 

   Sumber: Lampiran 4g, 4q, 4aa 

Berdasarkan tabel 4.8, dapat diketahui bahwa masing-masing 

variabel pada penelitian ini yaitu komunikasi organisasi, organizational 

citizenship behavior (OCB) yang ditinjau dari kualitas interaksi atasan 
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bawahan, dan stress kerja memiliki nilai Cronbach’s Alpha yang lebih 

besar dari pada 0,50 sehingga dikatakan reliabel (Murniati,dkk,2013). 

 

4.3 Statistik Deskriptif 

Dapat dilihat statistik deskriptif untuk seluruh variabel dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.9 Statistik Deskriptif Semua Variabel 

Variabel 
Kisaran 

Teoritis 

Rata-rata 

Empiris 

Kategori 

Keterangan 
Rendah Tinggi 

Stres Kerja 1-5 2,06 1-3 3,1-5 Rendah 

Komunikasi 
Organisasi 

1-5 4,16 1-3 3,1-5 Tinggi 

OCB 1-5 3,74 1-3 3,1-5 Tinggi 

Sumber: Lampiran 6 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas tentang hasil statistik deskriptif untuk 

seluruhvariabel dalam penelititan ini menunjukan bahwa skor rata-rata 

untuk variabel stres kerja sebesar 2,06 ( kategori Rendah ); variabel 

komunikasi organisasi sebesar 4,16 ( kategori Tinggi ) dan variabel 

OCB sebesar 3,74 ( kategori Tinggi).  
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4.4 Compare Mean 

Compare Means merupakan sebuah uji perbandingan rata-rata dimana 

uji ini digunakan untuk membandingkan nilai rata-rata seluruh variabel dalam 

penelitian ini. Hasil pengujian rata-rata penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Compare Mean 

No Keterangan Frekuensi % Average SK Average KO Average OCB 

1 Umur 

16-25 tahun 10 7,46% 2,18 R 3,73 T 3,25 T 

26-35 tahun 66 49,25% 2,05 R 4,22 T 3,83 T 

36-45 tahun 37 27,61% 2,04 R 4,15 T 3,63 T 

46-55 tahun 19 14,18% 2,03 R 4,10 T 3,84 T 

56-65 tahun 2 1,49% 2,10 R 4,21 T 4,14 T 

  Sig.   0,730 0,000 0,022 

2 
Jenis 

Kelamin 

Laki-laki 67 50,00% 2,07 R 4,19 T 3,76 T 

Perempuan 67 50,00% 2,04 R 4,10 T 3,7 T 

  Sig.   0,479 0,45 0,507 

3 Pendidikan 

SMA 26 19,40% 2,06 R 4,2 T 3,49 T 

D3 22 16,42% 2,06 R 4,14 T 3,65 T 

S1 85 63,43% 2,06 R 4,14 T 3.83 T 

S2 1 0,75% 1,6 R 4 T 4 T 

  Sig.   0,462 0,767 0,063 

4 
Lama 

Bekerja 

1-4 tahun 41 30,60% 2,04 R 4,14 T 3,72 T 

>4 - 7 tahun 52 38,81% 2,1 R 4,13 T 3,7 T 

>7 - 10 tahun 17 12,69% 2 R 4,24 T 3,75 T 

> 10 tahun 24 17,91% 2,04 R 4,14 T 3,79 T 

  Sig.   0,589 0,621 0,937 

5 Jabatan 

Manajer Atas 17 12,69% 1,94 R 4,05 T 3,44 T 

Manajer 
Menengah 45 33,58% 2,07 R 4,19 T 3,79 T 

Manajer 
Bawah 72 53,73% 2,07 R 4,15 T 3,76 T 

  Sig.   0,196 0,263 0,083 

 Sumber:Lampiran 5 

Dari tabel 4.10 diatas dapat dilihat bahwa Stres Kerja (SK) 

dibedakan menjadi umur, jenis kelamin, pendidikan, lama bekerja, 
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jabatan,. Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam riset ini, 

berdasarkan umur terdapat 134  responden yang terdiri dari 10 

responden berumur 16-25 tahun, 66 responden berumur 26-35 tahun, 37 

responden berumur 36-45 tahun, 19 responden berumur 46-55 tahun, 2 

responden berumur 56-65 tahun.Berdasarkan umur, persepsi responden 

yang berumur 16-25 tahun terhadap suatu tanggapan dalam situasi 

perdebetan individual atau proses psikologis yaitu suatu konsekuensi 

dari setiap kegiatan, situasi, atau kejadian eksternal yang membebani 

psikologis atau fisik yang berlebihan lebih tinggi yaitu sebesar 2,18 dari 

pada responden yang berumur 26-35 tahun, 36-45 tahun, 46-55 tahun, 

dan 56-65 tahun yang berturut-turut hanya sebesar 2,05, 2,04, 2,03, 

2,10. Dilihat dari signifikansinya > 0,05 sehingga baik responden yang 

berumur 16-25 tahun, 26-35 tahun, 36-45 tahun, 46-55 tahun, dan 56-65 

tahun tidak berbeda secara signifikan mengenai persepsi responden 

terhadap suatu tanggapan dalam situasi perdebetan individual atau 

proses psikologis yaitu suatu konsekuensi dari setiap kegiatan, situasi, 

atau kejadian eksternal yang membebani psikologis atau fisik yang 

berlebihan tentang Stres Kerja. 

Berdasarkan jenis kelamin, dalam riset ini terdapat 134 responden 

yang terdiri dari 67 responden laki-laki dan 67 responden perempuan. 

Berdasarkan jenis kelamin, persepsi responden pria terhadap suatu 

tanggapan dalam situasi perdebetan individual atau proses psikologis 

yaitu suatu konsekuensi dari setiap kegiatan, situasi, atau kejadian 
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eksternal yang membebani psikologis atau fisik yang berlebihan lebih 

tinggi yaitu sebesar 2,07 dari pada responden wanita yang sebesar 2,04. 

Dilihat dari signifikansinya > 0,05 sehingga baik responden pria 

maupun responden wanita tidak berbeda secara signifikan mengenai 

persepsi mereka terhadap suatu tanggapan dalam situasi perdebetan 

individual atau proses psikologis yaitu suatu konsekuensi dari setiap 

kegiatan, situasi, atau kejadian eksternal yang membebani psikologis 

atau fisik yang berlebihan. 

Berdasarkan pendidikan, dapat dilihat bahwa responden dengan 

pendidikan terakhir S1 paling mendominasi yaitu sebanyak 85 orang, 

SMA sebanyak 26 orang, D3 sebanyak 22 orang, dan S2 sebanyak 1 

orang. Responden dengan latar belakang pendidikan terakhir SMA, D3, 

dan S1 memiliki tanggapan dalam situasi perdebatan individual atau 

proses psikologis yaitu suatu konsekuensi dari setiap kegiatan, situasi, 

atau kejadian eksternal yang membebani psikologis atau fisik yang 

berlebihan lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang memiliki 

latar pendidikan S2. Dilihat dari signifikansinya >0,05 untuk variabel 

Stres Kerja sehingga responden dengan pendidikan terakhir SMA, D3, 

S1, dan S2 tidak berbeda secara signifikan mengenai persepsi mereka 

terhadap suatu tanggapan dalam situasi perdebetan individual atau 

proses psikologis yaitu suatu konsekuensi dari setiap kegiatan, situasi, 

atau kejadian eksternal yang membebani psikologis atau fisik yang 

berlebihan. 
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Berdasarkan lama bekerja, dapat dilihat bahwa responden dengan 

lama bekerja >4-7 tahunpaling mendominasi yaitu sebanyak 52 

responden, 1-4 tahun sebanyak 41 responden, >10 tahun sebanyak 24 

responden, >7- 10 tahun sebanyak 17 responden. Responden dengan 

lama bekerja >4-7 tahun memilikiperdebetan individual atau proses 

psikologis yaitu suatu konsekuensi dari setiap kegiatan, situasi, atau 

kejadian eksternal yang membebani psikologis atau fisik yang 

berlebihan lebih tinggi dibandingkan dengan responden yang dengan 

lama bekerja lainnya. Dilihat dari signifikansinya > 0,05 untuk variabel 

lama bekerja tidak berbeda secara signifikan mengenai persepsi mereka 

terhadap suatu tanggapan dalam situasi perdebetan individual atau 

proses psikologis yaitu suatu konsekuensi dari setiap kegiatan, situasi, 

atau kejadian eksternal yang membebani psikologis atau fisik yang 

berlebihan tentang Stres Kerja. 

Berdasarkan jabatan, terdapat 134responden  yang terdiri dari 17 

manajer atas, 45 manajer menengah, dan 72 manajer bawah. 

Berdasarkan jabatan, persepsi responden yang berada pada tingkat 

manajemen menengah dan bawah tentang perdebetan individual atau 

proses psikologis yaitu suatu konsekuensi dari setiap kegiatan, situasi, 

atau kejadian eksternal yang membebani psikologis atau fisik yang 

berlebihanlebih tinggi yaitu sebesar 2,07 daripada dengan responden 

lainnya. Dilihat dari signifikansinya, untuk jabatan variabel Stres Kerja 

menunjukan nilai signifikansinya > 0,05 sehingga baik responden pada 
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tingkat jabatan manajer atas, menengah, dan bawah tidak berbeda 

secara signifikan mengenai persepsi mereka terhadap suatu perdebetan 

individual atau proses psikologis yaitu suatu konsekuensi dari setiap 

kegiatan, situasi, atau kejadian eksternal yang membebani psikologis 

atau fisik yang berlebihan. 

Selanjutnya untuk variabel Komunikasi Organisasi dengan melihat 

tabel 4.10 bahwa Komunikasi Organisasi (KO) dibedakan pula menjadi 

umur, jenis kelamin, pendidikan, lama bekerja, jabatan. Pada tabel 

diatas menunjukan bahwa dalam riset ini, berdasarkan umur terdapat 

134  responden yang terdiri dari 10 responden berumur 16-25 tahun, 66 

responden berumur 26-35 tahun, 37 responden berumur 36-45 tahun, 19 

responden berumur 46-55 tahun, 2 responden berumur 56-65 tahun. 

Berdasarkan umur, persepsi responden yang berumur 26-35 tahun 

terhadap komunikasi yang dilakukan oleh atasan dalam hal deskripsi, 

komitmen dan koordinasi dari atasan kepada bawahan perihal 

pekerjaan, mengarahkan tujuan dari pekerjaan tersebut lebih tinggi 

yaitu sebesar 4,22 dari pada responden yang berumur 56-65 tahun, 36-

45 tahun, 46-55 tahun, dan 16-25tahun yang berturut-turut hanya 

sebesar 4,21, 4,15 , 4,10 dan 3,73. Dilihat dari signifikansinya < 0,05 

sehingga baik responden yang berumur 16-25 tahun, 26-35 tahun, 36-45 

tahun, 46-55 tahun, 56-65 tahun, dan 66-75 tahun berbeda secara 

signifikan mengenai persepsi mereka tentang komunikasi yang 

dilakukan oleh atasan dalam hal deskripsi, komitmen dan koordinasi 
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dari atasan kepada bawahan perihal pekerjaan, mengarahkan tujuan dari 

pekerjaan tersebut. 

Berdasarkan jenis kelamin, dalam riset ini terdapat 134 responden 

yang terdiri dari 67 responden pria dan 67 responden wanita. 

Berdasarkan jenis kelamin, persepsi responden pria terhadap 

komunikasi yang dilakukan oleh atasan dalam hal deskripsi, komitmen 

dan koordinasi dari atasan kepada bawahan perihal pekerjaan, 

mengarahkan tujuan dari pekerjaan tersebut lebih tinggi yaitu sebesar 

4,19 dari pada responden wanita yang sebesar 4,10. Dilihat dari 

signifikansinya > 0,05 sehingga baik responden pria maupun responden 

wanita tidak berbeda secara signifikan mengenai persepsi mereka 

terhadap komunikasi yang dilakukan oleh atasan dalam hal deskripsi, 

komitmen dan koordinasi dari atasan kepada bawahan perihal 

pekerjaan, mengarahkan tujuan dari pekerjaan tersebut. 

Berdasarkan pendidikan, dapat dilihat bahwa responden dengan 

pendidikan terakhir S1 paling mendominasi yaitu sebanyak 85 orang, 

SMA sebanyak 26 orang, D3 sebanyak 22 orang, dan S2 sebanyak 1 

orang. Berdasarkan latar belakang pendidikan , responden dengan latar 

belakang pendidikan terakhir SMAmemiliki komunikasi yang terjalin 

dengan atasan dalam hal deskripsi, komitmen dan koordinasi dari atasan 

kepada bawahan perihal pekerjaan, serta mengarahkan tujuan dari 

pekerjaan tersebutlebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang 

memiliki latar pendidikan terakhir lainnya. Dilihat dari signifikansinya 
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> 0,05 untuk variabel Komunikasi Organisasi sehingga responden 

dengan pendidikan terakhir SMA, D3, S1, dan S2 tidak berbeda secara 

signifikan mengenai persepsi mereka tentang komunikasi yang 

dilakukan oleh atasan dalam hal deskripsi, komitmen dan koordinasi 

dari atasan kepada bawahan perihal pekerjaan, mengarahkan tujuan dari 

pekerjaan tersebut. 

Berdasarkan lama bekerja, dapat dilihat bahwa responden dengan 

lama bekerja >4-7 tahun paling mendominasi yaitu sebanyak 52 

responden, 1-4 tahun sebanyak 41 responden, >10 tahun sebanyak 24 

responden, >7- 10 tahun sebanyak 17 responden. Responden dengan 

lama bekerja >7-10 tahun memiliki  pandangan bahwa komunikasi yang 

dilakukan oleh atasan dalam hal deskripsi, komitmen dan koordinasi 

dari atasan kepada bawahan perihal pekerjaan, mengarahkan tujuan dari 

pekerjaan tersebutlebih tinggi dibandingkan dengan responden yang 

dengan lama bekerja lainnya. Dilihat dari signifikansinya > 0,05 untuk 

variabel Komunikasi Organisasi tidak berbeda secara signifikan 

mengenai persepsi mereka tentang komunikasi yang dilakukan oleh 

atasan dalam hal deskripsi, komitmen dan koordinasi dari atasan kepada 

bawahan perihal pekerjaan, mengarahkan tujuan dari pekerjaan 

tersebut. 

Berdasarkan jabatan, terdapat 134responden  yang terdiri dari 17 

manajer atas, 45 manajer menengah, dan 72 manajer bawah. 

Berdasarkan jabatan, persepsi responden yang berada pada tingkat 
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manajer  menengah tentang komunikasi yang dilakukan oleh atasan 

dalam hal deskripsi, komitmen dan koordinasi dari atasan kepada 

bawahan perihal pekerjaan, mengarahkan tujuan dari pekerjaan tersebut 

lebih tinggi yaitu sebesar 4,19daripada dengan responden lainnya. 

Dilihat dari signifikansinya, untuk jabatan variabel Komunikasi 

Organisasi menunjukan nilai signifikansinya > 0,05 sehingga baik 

responden pada tingkat jabatan manajer atas, menengah, dan bawah 

tidak berbeda secara signifikan mengenai persepsi mereka tentang 

komunikasi yang dilakukan oleh atasan dalam hal deskripsi, komitmen 

dan koordinasi dari atasan kepada bawahan perihal pekerjaan, 

mengarahkan tujuan dari pekerjaan tersebut. 

Variabel terakhir dalam penelitian ini adalah variabel 

OCB.Berdasarkan tabel 4.10 datas tentang hasil compare meanvariabel 

OCB terdapat 134  responden yang terdiri dari 10 responden berumur 

16-25 tahun, 66 responden berumur 26-35 tahun, 37 responden berumur 

36-45 tahun, 19 responden berumur 46-55 tahun, dan 2 responden 

berumur 56-65 tahun. Berdasarkan umur, persepsi responden yang 

berumur 56-65 tahun terhadap hubungan interpersonal yang 

berkembang, khususnya dalam hal kesesuaian sikap, sikap kerelaan 

membantu tanpa adanya paksaan dan kebijaksanaan sipil diantara 

atasan dan bawahan lebih tinggi yaitu sebesar 4,14 dari pada responden 

yang berumur 16-25 tahun, 26-35 tahun, 36-45 tahun, dan 46 – 65 tahun 

yang berturut-turut hanya sebesar 3,25 , 3,82 ,3,62 dan 3,84. Dilihat dari 
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signifikansinya < 0,05 sehingga baik responden yang berumur 16-25 

tahun, 26-35 tahun, 36-45 tahun, 46-55 tahun, dan 56-65 tahun, berbeda 

secara signifikan mengenai persepsi mereka tentang hubungan 

interpersonal yang berkembang, khususnya dalam hal kesesuaian sikap, 

sikap kerelaan membantu tanpa adanya paksaan dan kebijaksanaan sipil 

diantara atasan dan bawahan. 

Berdasarkan jenis kelamin, dalam riset ini terdapat 134 responden 

yang terdiri dari 67 responden pria dan 67 responden wanita. 

Berdasarkan jenis kelamin, persepsi responden pria terhadap hubungan 

interpersonal yang berkembang, khususnya dalam hal kesesuaian sikap, 

sikap kerelaan membantu tanpa adanya paksaan dan kebijaksanaan sipil 

diantara atasan dan bawahan lebih tinggi yaitu sebesar 3,76 dari pada 

responden wanita yang sebesar 3,70. Dilihat dari signifikansinya > 0,05 

sehingga baik responden pria maupun responden wanita tidak berbeda 

secara signifikan mengenai persepsi mereka tentang hubungan 

interpersonal yang berkembang, khususnya dalam hal kesesuaian sikap, 

sikap kerelaan membantu tanpa adanya paksaan dan kebijaksanaan sipil 

diantara atasan dan bawahan.  

Berdasarkan pendidikan, dapat dilihat bahwa responden dengan 

pendidikan terakhir S1 paling mendominasi yaitu sebanyak 85 orang, 

SMA sebanyak 26 orang, D3 sebanyak 22 orang, dan S2 sebanyak 1 

orang. Responden dengan latar belakang pendidikan terakhir S2 

memilikihubungan interpersonal yang berkembang, khususnya dalam 
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hal kesesuaian sikap, sikap kerelaan membantu tanpa adanya paksaan 

dan kebijaksanaan sipil diantara atasan dan bawahanlebih tinggi 

dibandingkan dengan mereka yang memiliki latar pendidikan terakhir 

lainnya. Dilihat dari signifikansinya > 0,05 untuk variabel 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) yang ditinjau dari kualitas 

interaksi atasan bawahansehingga responden dengan pendidikan 

terakhir SMA, D3, S1, dan S2 tidak berbeda secara signifikan mengenai 

persepsi mereka tentang hubungan interpersonal yang berkembang, 

khususnya dalam hal kesesuaian sikap, sikap kerelaan membantu tanpa 

adanya paksaan dan kebijaksanaan sipil diantara atasan dan bawahan. 

Berdasarkan lama bekerja, dapat dilihat bahwa responden dengan 

lama bekerja >4-7 tahun paling mendominasi yaitu sebanyak 52 

responden, 1-4 tahun sebanyak 41 responden, >10 tahun sebanyak 24 

responden, >7- 10 tahun sebanyak 17 responden. Responden dengan 

lama bekerja >10 tahun memiliki  hubungan interpersonal yang 

berkembang, khususnya dalam hal kesesuaian sikap, sikap kerelaan 

membantu tanpa adanya paksaan dan kebijaksanaan sipil diantara 

atasan dan bawahanlebih tinggi dibandingkan dengan responden yang 

dengan lama bekerja lainnya. Dilihat dari signifikansinya > 0,05 untuk 

variabel Organizational Citizenship Behavior (OCB) yang ditinjau dari 

kualitas interaksi atasan bawahan tidak berbeda secara signifikan 

mengenai persepsi mereka tentang hubungan interpersonal yang 

berkembang, khususnya dalam hal kesesuaian sikap, sikap kerelaan 
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membantu tanpa adanya paksaan dan kebijaksanaan sipil diantara 

atasan dan bawahan. 

Berdasarkan jabatan, terdapat 134responden  yang terdiri dari 

17manajer atas, 45 manajer menengah, dan 72 manajer bawah. 

Berdasarkan jabatan, persepsi responden yang berada pada tingkat 

manajemen menengah tentang hubungan interpersonal yang 

berkembang, khususnya dalam hal kesesuaian sikap, sikap kerelaan 

membantu tanpa adanya paksaan dan kebijaksanaan sipil diantara 

atasan dan bawahanlebih tinggi yaitu sebesar 3,79 daripada dengan 

responden lainnya. Dilihat dari signifikansinya, untuk jabatan variabel 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) yang ditinjau dari kualitas 

interaksi atasan bawahan menunjukan nilai signifikansinya > 0,05 

sehingga baik responden pada tingkat jabatan manajer atas, menengah, 

dan bawah tidak berbeda secara signifikan mengenai persepsi mereka 

tentang hubungan interpersonal yang berkembang, khususnya dalam hal 

kesesuaian sikap, sikap kerelaan membantu tanpa adanya paksaan dan 

kebijaksanaan sipil diantara atasan. 

 

4.5 Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

Sebelum masuk ke hasil pengujian asumsi klasik, peneliti 

ingin menjelaskan kembali tentang hipotesis yang diambil dari 

penelitian ini yakni Terdapat pengaruh komunikasi organisasi 

terhadap stress kerja dengan Organizational Citizenship Behavior 
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(OCB) yang ditinjau dari kualitas interaksi atasan bawahan 

sebagai mediator. Komunikasi Organisasi dapat berfungsi sebagai 

alat untuk memotivasi dengan cara menjelaskan kepada karyawan apa 

yang seharusnya dilakukan, bagaiman mereka bekerja dengan baik 

dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja jika 

diketahui itu berada dibawah standar. Komunikasi organisasi itu 

sendiri merupakan sebuah penyampaian informasi dan pengetahuan 

diantara anggota-anggota organisasi dengan maksud mencapai 

efisiensi dan efektifitas organisasi (Isnaini, 2011). 

Sebuah teori kepemimpinan yang membahas tentang 

kualitas interaksi atasan-bawahan adalah teori pertukaran atasan-

bawahan (leader-member exchange theory). Menurut Landy (1989) 

dan Luthans (1985) dalam Novliadi, 2007 menyatakan bahwa teori 

LMX ini merupakan sebuah model hubungan vertical-dyad. Dyad 

adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang. Vertical-dyad itu 

sendiri merupakan hubungan yang terjadi antara dua orang yang 

berada pada tingkat atau level yang berbeda dalam suatu organisasi, 

atasan dan bawahannya. Jadi, dapat dikatakan bahwa vertical-dyad ini 

merupakan interaksi yang terjadi antara atasan dan 

bawahannya.Menurut Tosi, et al.(1990) dalam Novliadi, 2007 

menyatakan bahwa hubungan atasan dan bawahan adalah hubungan 

yang terjadi melalui proses pembentukan peran seorang bawahan 

ketika berinteraksi dengan atasannya. 
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Menurut Ivancevic et al. (2006) dalam Rahajaan, 2012  

Stres merupakan respon adaptif yang dimoderasi karena perbedaan 

individu sebagai akibat dari tindakan, situasi, atau peristiwa yang 

menempatkan tuntutan khusus kepada seseorang. Stres merupakan hal 

yang sangat sulit didefinisikan karena setiap individu pasti memiliki 

tingkat stress yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatan tuntutan 

yang diterimanya. Stres kerja adalah sesuatu kondisi ketegangan yang 

menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis, yang 

berpengaruh pada emosi, proses berpikir, dan kondisi seorang 

karyawan. Dengan adanya beberapa pengertian diatas menunjukan 

bahwa stress merupakan suatu kondisi dimana fisik dan psikis 

mengalami ketidakseimbangan yang bersumber dari individu itu 

sendiri ataupun dari organisasi.  

Berdasarkan argument diatas, dikarenakan komunikasi 

organisasi mempunyai korelasi positif dengan OCB yang ditinjau dari 

persepsi kualitas interaksi atasan-bawahan yang pada akhirnya akan 

menurunkan tingkat stress kerja sehingga berdampak positif terhadap 

organisasi tersebut. Maka dari itu, peran OCB yang ditinjau dari 

Persepsi Kualitas Interaksi Atasan-Bawahan dapat menjadi mediasi 

dalam hubungan antara Komunikasi Organisasi dan Stres Kerja. Jadi, 

apabila dalam sebuah organisasi memiliki komunikasi yang baik 

cendenrung akan mengurangi bahkan menekan stres dalam 

bekerja.Penelitian ini lebih difokuskan pada peran OCB yang ditinjau 
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dari Persepsi Kualitas Interaksi Atasan-Bawahan sebagai mediator 

dalam hubungan antara Komunikasi Organisasi dan Stres Kerja. Maka 

dari itu hipotesis dalam penelitian ini adalah 

H : OCB yang ditinjau dari persepsi kualitas interaksi atasan 

bawahan memediasi efek komunikasi organisasi terhadap stres kerja. 

 

Berdasarkan hipotesis diatas, maka hasil uji asumsi klasik 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

4.5.1 Uji Normalitas 

Berikut hasil pengujian normalitas pada penelitian ini: 

Tabel 4.11 

Hasil Pengujian Normalitas 

No Model Sig. Keterangan 

1 SK = β01 + c KO + ε1 0,295 Normal 

2 OCB = β02 + a KO + ε2 0,000 Tidak Normal 

3 SK = β03 + β01 KO + b OCB +  ε3 0,311 Normal 

Sumber: Lampiran 7f, 7s, 7jj 

 

Berdasarkan tabel 4.14 diatas diketahui bahwa pengujian 

asumsi klasik pada uji Normalitas dilakukan dengan melihat 

nilai Kolmogorov-Smirnov pada nilai Asymp.Sig. Namun untuk 

model penelitian kedua uji normalitas tidak normal, sehingga 

peneliti melakukan pengobatan agar data menjadi normal. Hasil 

dari pengobatan tersebut yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 4.12 

Hasil Pengobatan Pengujian Normalitas 

No Model Sig. Keterangan 

1 SK = β01 + c KO + ε1 0,295 Normal 

2 OCB = β02 + a KO + ε2 0,128 Normal 

3 SK = β03 + β01 KO + b OCB +  ε3 0,311 Normal 

Sumber: Lampiran 7f, 7w, 7jj 

 

Dari tabel 4.12 diatas setelah dilakukan pengobatan dengan 

langkah – langkah sebagai berikut: pilih menu analyze, lalu pilih 

descriptive statistic, selanjutnya menu frequence, pada pilihan 

variable dimasukan data dari Standardized Residual, dan pada 

bagian charts diberi tanda (•) pada pilihan Histogram dan with 

normal curve. Berhubung hasil dari analisis data menunjukan 

data lebih condong ke kanan ( moderate negative skewness ), 

maka jenis pengobatan yang digunakan memakai jenis 

transformasi SQRT dengan langkah – langkah : pilih transform, 

lalu ke menu  compute, masukan target variable » 

transform_OCB (hasil analisis), dan juga masukan numeric exp 

dengan SQRT. Kembali ke data view akan ada tambahan data 

baru. Selanjutnya ke menu analyze lalu ke pilihan menu  non 

parametric test, pilih 1 sample K S,masukan test variable list 

dengan data transform_OCB»OK. Hasil uji normalitas terbaru 

menunjukan bahwa data menjadi normal dengan nilai Asymp.Sig 

0,128. Maka dari itu, ketiga model dalam penelitian ini sudah 

terdistribusi normal. 
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4.5.2 Uji Heteroskedastisitas 

Berikut hasil pengujian heteroskedastisitas pada penelitian 

ini: 

Tabel 4.13 

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 

No Model Sig. Keterangan 

1 SK = β01 + c KO + ε1 0,413 Lolos 

2 OCB = β02 + a KO + ε2 0,968 Lolos 

3 SK = β03 + β01 KO + b OCB +  ε3 
0,469 

Lolos 
0,224 

  Sumber: Lampiran 7j, 7aa, 7nn 

Dilihat dari tabel 4.15 tersebut dapat kita ketahui 

bahwa pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan uji 

Glejser dengan nilai signifikansi > 0,05. 

4.5.3 Uji Multikolinearitas 

Berikut hasil pengujian multikolinearitas pada penelitian 

ini: 

Tabel 4.14 

Hasil Pengujian Multikolinearitas 

No Model Variabel Tolerance VIF Keterangan 

1 SK = β03 + β01 KO + b OCB +  ε3 
KO 0,993 1,007 

Lolos 
OCB 0,993 1,007 

Sumber: Lampiran 7ff 

 

Dilihat dari tabel 4.16 tersebut dapat kita ketahui 

bahwa pengujian multikolinearitas dilakukan dengan 

melihat angka Tolerance dan VIF dengan melihat 

persamaan regresi nilai untuk Tolerance 1,007> 0,1 dan 

VIF 1,007< 10 jadi dapat dikatakan bahwa data pada 
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penelitian ini bebas dari multikolinearitas. 

 

4.6 Hasil Pengujian Hipotesis 

Hipotesis pada penelitian ini menyatakan Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) yang ditinjau dari kualitas interaksi atasan 

bawahan memediasi efek komunikasi organisasi terhadap stress kerja 

dengan menggunakan pendekatan Causal Steps. Pendekatan Causal 

Steps menggunakan kriteria yang sesuai dengan Baron dan Kenny (1986) 

dan Judd dan Kenny (1981). 

Berdasarkan tabel 4.17 dibawah, diperoleh nilai sig. t 

untukvariabel Komunikasi Organisasi model 1 sebesar 0,081 yang 

nilainya > 0,05 dan nilai koefisien beta sebesar -0,201. Artinya 

Komunikasi Organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap stress 

kerja. Hasil tersebut mendukung penelitian Pertiwi (2011). 

Berdasarkan tabel 4.17 dibawah diperoleh nilai sig t untuk 

variabel komunikasi organisasi model 2 sebesar 0,343 yang nilainya > 

0,05 dan koefisien beta sebesar 0,155. Artinya komunikasi organisasi 

tidak berpengaruh signifikan terhadap OCB.Hasil penelitian mendukung 

penelitian Anam ( 2017 ). 

Berdasarkan tabel 4.19 dibawah diperoleh nilai sig t untuk 

variabel komunikasi organisasi model 3 sebesar 0,086 yang nilainya > 

0,05 dan nilai koefisien beta sebesar -0,199. Artinya komunikasi 

organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap stress kerja. Untuk 
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variabel OCB memperoleh nilai sig t 0,866 > 0,05 dan koefisien beta 

sebesar -0,010artinya OCB  tidak berpengaruh signifikan terhadap Stres 

Kerja. Hasil tersebut mendukung penelitian Ripaldi (2017). 

Hasil penelitian menunjukan tidak berpengaruh signifikan karena 

syarat mediasi yang harus dipenuhi tidak terpenuhi maka hipotesis 

ditolak karena hubungan interpersonal yang berkembang khususnya 

dalam hal kesopanan, sikap rela membantu tanpa paksaan diantara atasan 

bawahan tidak memediasi komunikasi yang dilakukan oleh atasan dalm 

hal deskripsi, komitmen, dan koordinasi dari atasan kepada bawahan 

perihal pekerjaan, mengarahkan tujuan pekerjaan tersebut terhadap suatu 

tanggapan adaptif, yang ditengahi oleh perdebatan individual atau proses 

psikologis, yaitu suatu konsekuensi dari setiap kegitan, situasi, atau 

kejadian eksternal yang mebebani psikologi atau fisik yang berlebihan 

yang terjadi dilingkungan kerja meliputi : perasaan, waktu bekerja, 

pemberian kesempatan hingga tanggung jawab. 

 

Tabel 4.15 

Hasil Pengujian Hipotesis 

Variabel 

Model 1  Model 2  Model 3 

SK = β01 + c KO + ε1 OCB = β02 + a KO + ε2  SK = β03 + β01 KO + b OCB +  ε3 

B T Sig. B T Sig. B t Sig. 

(Constant) 26,409 7,950 0,000 21,643 4,555 0,000 26,632 7,426 0,000 

KO -0,201 -1,759 0,081 0,155 0,951 0,343 -0,199 -1,733 0,086 

OCB             -0,010 -0,169 0,866 

Sumber: Lampiran 7d, 7o, 7ff 
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c : β = -0,201*  p-value = 0,081 

 

c’ : β = -0,199 p-value = 0,086 

 

 

      β = 0,155*                                               β = -0,010* 

p-value = 0,343                                p-value = 0,866 

 

 

*(Sig. dari α 5%) 

Gambar 4.1 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung 

Jadi, hipotesis yang menyatakan Komunikasi Organisasi  

berpengaruh terhadap Stres Kerja melalui OCB dinyatakan ditolak.  

 

4. 7 Pembahasan 

Komunikasi organisasi merupakan persepsi individu terhadap 

komunikasi yang dilakukan oleh atasan dalam hal deskripsi pekerjaan, 

komitmen maupun koordinasi kepada bawahan tidak berpengaruh terhadap 

persepsi individu tentang hubungan interpersonal dalam hal kerelaan 

membantu tanpa adanya paksaan diantara atasan dan bawahan. Hal tersebut 

bisa terjadidikarenakan perusahaan sudah memiliki budaya yang secara 

langsung membuat pegawai atau karyawan dalam lingkungan tersebut 

bersikap rela membantu, bukan sikap rela membantu yang dikarenakan 

proses komunikasi / interaksi dalam lingkungan tersebut meski komunikasi 

organisasi dalam perusahaan baik dan sikap kerelaan membantu (OCB) 

sudah terjalin dalam perusahaan. Persepsi individu tentang hubungan 

OCB 

(M) 

KO (X) SK(Y) 
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interpersonal dalam hal kerelaan membentu tanpa adanya paksaan diantara 

atasan dan bawahan juga tidak berpengaruh terhadap persepsi individu 

terhadap tanggapan adaptif atau suatu konsekuensi dari pekerjaan, kegiatan 

yang membebani psikologi secara berlebihan dikarenakan tingkat stres 

pekerjaan responden dalam penilitian ini cenderung kecil atau minim. Jadi, 

apabila dalam sebuah organisasi memiliki komunikasi yang baik pasti 

memiliki budaya dalam sikap kerelaan membantu secara tidak langsung. 

Ditambah pula dengan tingkat stres kerja setiap orang itu  jelas berbeda dan 

stres yang diperoleh tidak saja ada dilingkungan kantor saja, bahkan bisa 

dikatakan bahwa sampel dalam penelitian ini terkait responden yang 

memiliki pekerjaan yang cenderung memiliki tingkat stres yang rendah. 

Hasil penelitian tersebut menjadikan pendukung bagi riset terdahulu yang 

dilakukan oleh Jui – Chen et al. (2006). Hasil riset yang diperoleh 

mengatakan agak mengherankan, tampak bahwa stres kerja dan komunikasi 

organisasi adalah variabel independen yang tidak berdampak satu sama lain. 

Tidak jelas apakah hipotesis ini tidak didukung karena masalah yang 

berkaitan dengan tingkat stres pekerjaan atau apakah stres merupakan 

variabel individu yang tidak mudah dipengaruhi oleh strategi organisasi 

yang dirancang untuk mengurangi stres.Pada riset terdahulu yang dilakukan 

oleh Jui – Chen et al. (2006) juga mengatakan ada perbedaan antara negara 

di Taiwan dan Amerika yang menunjukan bahwa negara di Amerika 

tersebut tingkat individualisme nya lebih tinggi sehingga mengakibatkan 

seseorang akan dengan cepat dan mudah terkena stress kerja. Namun beda 
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hal nya dengan dengara di Taiwan. Di Taiwan cenderung masih lekat 

dengan norma dan budaya sehingga seseorang tingkat terkena stress kerja 

nya pun lebih sedikit dibanding di Amerika karena di Taiwan 

memungkinkan masih adanya sikap toleransi pada sesama individu. 

Secara tidak langsung hasil penelitian ini juga mendukung beberapa 

penelitian lain, yaitu Pertiwi (2011), Anam (2017) dan Ripaldi (2017).Hasil 

penelitian ini menolak hipotesis yang diajukan yaitu OCB yang ditinjau 

dari persepsi kualitas interaksi atasan bawahan memediasi efek 

komunikasi organisasi terhadap stres kerja. 




