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ABSTRAK

Efek psikologis yang paling sederhana dari stres kerja adalah tuunnya kepuasan kerja dan produ}tivitas
kinerja. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan produktivitas tenaga kerja dengan cara memotivasi.
Dalam nnsningkatkan produktivitas tersebut tidak hanya cukup dengan memotivasi tenaga kerja tetapi
dibutuhkan seorang pemimFin yang mempunyai gaya kepemimFinan tepat pada proyek tersebut. Untuk itu
penelitian ini ingin mengetahui pengaruh antara shes kerja, motivasi kerja dan gaya kepemimFinan terhadap
kinerja tenaga kerja pada proyek Mall Yani Golf di Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode survei
dengan cara menyebarkan kuisioner. Pengambilan sampel dilalilkan dengan sistem simple random sampling.
Analisis yang digunakan adalah metode regresi liner berganda Hasil penelitian menunjul*an bahwa stres
kerja, motivasi kerja dan !a!a kepemimpi"an secara parsial maupun simultan berpengaruh signifrkan
terhadap variabel kinelja tenaga kerja.

Kata kunci : stres kerja, motivasi kerja,gaya kepemimpinan, kinerja.

ABSTRACT
The simplest psychological efect of work sfess rs that there is a decreastng work satisfaction and
performance productivity. Therefore, Iobourer's productivity needs increastng through motivation. In
increasing that mentioned above productivity, it is not only done by giving motivation to the lobourers but it
also needs to have a qccountable leadership in that project. Thus, this research is aimed at lorcviing the.
influence ofwork stress and motivation, and leadership as well toward labourer's performance at MalI Yani
Golf Project in Surabaya. This research employs survey method by giving questioneries to labours by
randorn sampling. The analysis is done by multiple linear regression. The research result indicateds that
work stress, motivation and leadership partially and simultanously influence significantly to variabel of
I ab ourer's p erfo rrn an c e.

Keywords : work stress, motivation, leadership, performance

PENDAHT]LUAI\
Perkembangan ekonomi yang cepat,

pemmpingan perusahaan, PHK, merger drn
bangkrutnya beberapa perusatraan sebagai
akibat dari krisis yang berke,paqjangan telah
menimbulkan dampak yang sangat merugikan
bagi ribuan bahkan jutaan tenaga keda. Selain
itu mereka harus menghadapi boss baru,
pengawasan yang ketat, tunjangan
kesejahteraan berkurang dari sebelumnya, dan
harus bekerja lebih lama dan lebih giat demi
mempertahankan status sosial ekonomi
keluarga. Situasi inilah yang seringkdi
memicu terjadinya stres kerja. Efek psikologis
yang paling sederhana dan jelas dari stres
kerja adalah turunnya kepuasan kerja dan

produktivitas kineda. Dengan meningkatnya
stres kerja tersebut maka produktivitas
karyawan akan terganggu atau menurun. Oleh
karena itu harus dilalukan meningkatkan
produktivitas pegawai kembali dengan cara
memotivasi karyawan (Rini,2002).

Faktor motivasi memiliki hubungan
langsung dengan kinerja indjvidual pegawai.
Sedangkan faktor kemamampuan individual
dan linglamgan kerja memiliki hubungan
yang tidak langsung dengan kinerja. Kedua
faktor tersebut keberadaannya akan
mempengaruhi motivasi kerja karyawan.
Karena kedudukan dan hubunganya itu, maka
san gatlah strategis j ika pengembangan kinerj a
individual karyawan dimulai dari peningkatan
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motivasi ker3la. Apabila pegawai memiliki
produktivitas dan motivasi kerja yang tinggi,
maka akan menghasilkan kinerja dan
pencapaian yang baik. Dalam meningkatkan
produktivitas tidak hanya cukup pada
memotivasi pegawai tapi juga didasari oleh
seorang pemimpin yang dapat memotivasi dan
mengarahkan karyawan. Gaya kepemimpinan
berpengaruh positif terhadap kine{a
karyawan. Pengaruh yang positif ini
menunjukftan adanya pengaruh yang searah
antara gaya kepemimpinan dengan kinelja
karyawa::, atau dengan kata lain dengan gaya
kepemimpinan baik maka kinerja karyawan
tingg (Antoni,2008).

Pimpinan dalam memotivasi dan
mengarahkan karyawan hendaknya memiliki
ciri khaVgaya dalam proses kepe,mimpinan-
nya, karena gaya kepemimpinan mencermitr-
kan tindakan seorang pemimpin dalarn
memotivasi, mengarahkan dan me,mpengaruhi
karyawan. Oleh karena itu, pemimpin harus
dapat menggunakan gaya kepemimpinan yang
tepat sehingga secara langsung karyawan
dapat termotivasi dan meningkatkan kinerja.
Keberhasilan seorang pemimpin dalam
menjalankan kepernimFinannya dapat dilihat
dari keberhasilannya dalam mempengaruhi
gagasan, peftrsarn, sikap dan perilaku yang
diinginkan pemimpin terhadap yang
dipimpinnya (www.wikipedia.orglwikilkepe
mimpinan,2008)

TINJAUAI\ PUSTAKA
Stres Kerja

Menurut Charles D, Spielberger @ini,
2002) menyebutkan bahwa stress kerja adalah
tuntutan-tuntutan eksternal yang mengenai
ses@rang, misalnya obyek-obyek dalam
lingkungan atau suatu stimulus yang secara
obyektif adalah berbahaya. Stres juga biasa
diartikan sebagai tekanan, ketegangan atau
gangguan yang tidak menyenangkan yang
berasal dari luar diri seseorang.

Menurut Luthans (Andraeni,2005)
mendefinisikan stres sebagai suatu tanggapan
dalam menyesuaikan diri yang dipengaruhi
oleh perbedaan individu dan proses
psikologis, sebagai konsekuensi dari tindakan
lingkunga::, situasi atau peristiwa yang terlalu
banyak mengadakan tuntutan psikologis dan
fisik seseorang. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa stres kerja timbul karena
tuntutan lingkungan dan tanggapan setiap
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individu dalam menghadapinya dapat
berbeda.

Menurut Braham (Andraeni,2005), gejaia
stres dapat berupa tanda-tanda berikut ini:
. Fisrk, yaitu sulit tidur atau tidur lidak

teratur, sakit kepala, sulit buang air besar,
adanya gangguan pencemaan, radang
usus, kulit gatal-gatal, punggung terasa
sakit, urat-urat pada bahu dan leher terasa
tegang, keringat berlebihan,berubah
selera makan, tekanan darah tinggi atau
serangan j antung, kehilan gan energi.

e Emosional, yaitu marah-marab mudah
tersinggung dan terlalu sensiti{gelisah

. dan cemas, suasana hati mudah berubah-
ubah, sedih, mudah menangis dan
depresi, gugup, agresif terhadap orang
lain dan mudah bsrmusuhan serta mudah
menyerang, dan kelesuan mental.

. Intelektual, yaitu mudah lupq kacau
pikirannya, daya ingat menurun,
sulituntuk berkonse,lrtrasi, suka melamun
berlebihan, pikiran hanya dipenuhi satu
pikiran saja.

. Interpersonal, yaitu acuh dan
mendiamkan orang lain, kepercayaan
padaorang lain menurun, mudah
mengingkari janji pada oftmg lain"
serumg mencari kesalahan orang lain atau
menyerimg dengan kata-kata, dan mudah
menyalahkan orang lain..
Cary Cooper dan Alison Straw

(Andraeni,2005) mengemukakan gejala stres
ditempat kerja yaitu bertrpa tanda-tanda : (l)
kepuasan kerja rendah, (2) kinerja yang
menurun, (3) Semangat dan energi menjadi
hilang, (4) Komunikasi tidak lancar, (5)
Pengambilan keputusan jelek, (6) Kreatifitas
dan inovasi kurang, (7) Bergulat pada tugas-
tugas yang tidak produktif.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas,
dapat disimpulkan bahwa stres kerja adalah
suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi
emosi proses berfikir dan kondisi seseoftlng,
dimana ia terpalsa memberikan tanggapan
melebihi kemampuan penyesuaian dirinya
terhadap suatu tuntutan eksternal atau
lingkungan kerja.

Motivasi Kerja
Motivasi kerja adalah sesuatu yang

menimbulkan dorongan atau semangat kerja-
Atau dengan kata lain pendorong semangat
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kerja. Beberapa faktor yang dapat
mempenganrhi motivasi kerja menurut
Ravianto adalah atasan, rekan sekerj4 sarana

fisilq kebijaksan&ln dan peraturan, imbalan
jasa uang dan non uang, jenis pekerjaan dan
tantangan. Jadi motivasi individu untuk
bekerja sangat dipengaruhi oleh sistem
kebutuha::nya. *M. Manullang" (http://id.wiki
pedia. org/wikilMotivasi,200 8 )

Motivasi adalah keadaan dalam did
individu yang memunculkan, mengarabkan,
dan mempertahankan perilaku. Dengan kata
lain menurut Kartini Kartono adalah dorongan
terhadap seseorang agar m€u melaksanakan
sesuatu. Dengan dorongan (driving force) di
sini dimaksudkan yaitu desakan yang aiami
untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan
hidup dan merupakan kecenderungan untuk
mempertahankan hidup. (http://id.wikipedia
. org/wiki/IvIotivasi,200 8 )

Menurut Emest L. McCormick
(Mangkunegara, 2000) dalam hubqngannya
dengan lingkungan kerja, mengemukakan
bahwa motivasi kerja didefinisikan sebagai
kondisi yang berpengaruh membangkitkan,
mengarahkan dan memelihara perilaku yang
berhubungan dengan lingkungan kerja

Menurut Abraharn Maslow (Manglat-
negara, 2000) motivasi manusia sangat
dipengaruhi oleh kebutuhan mendasar yang
perlu dipenuhi, kebutuhan dasar menurut
Maslow disusun berdasarkan kebutuhan ytttg
paling penting hingga y{rg tidak terlalu
lnrsial yaitu (l) kebutuhan fisiologis, (2)
kebutuhan keamanan dan keselamatalt, (3)
kebutuhan sosial, (4) kebutuhan penghargaan,
(5) kebutuhan aknralisasi diri.

Menurut Frederick Herzberg (Man*u-
negara, 2000) yang telah mengembangkan
teori hierarki kebutuhan Maslow menjadi teori
dua faktor tentang motivasi. Dua faktor itu
dinamakan faktor pemuas (motivation factor)
yang disebut dengan satisfier ata:u intrinsic
motivation dan faktor pemelihara
(maintenance factor) yang disebut dengan
disatisfier atau extrinsic motivation
(www.demandiri.com). Faklor pemuas
diantaranya yaitu prestasi yang diraih,
pengalnran orang lain, tanggung jawab,
peluang untuk maju, kepuasan kerja itu
sendiri, pengembangan karir. Faktor
pemelihara diantaranya yaitu kompensasi,
keamanan dan keselamatan kerja, kondisi
kerja,menjaga hubungan antara rekan kerja.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas,

dapat disimpulkan bahwa motif merupakan
suatu dorongan kebutuhan dalam diri pegawai
yang perlu dipenuhi agar pegawai tersebut
dapat menyesuaikan did terhadap
lingkungannya, sedangkan motivasi adalah
kondisi yang m€nggerakkan pegawai agar

mampu mencapai tujuan dari motifrrya.

Gaya Kepemimpinan
Mentrrut llill dan Caroll (Gary A. Yulk;

L994) berpendapat bahwa, kepemimpinan
dapat diartikan sebagai kemampuan
mendorong sejumlah orang (dua orang atau
lebih) agar bekerja sama dalam melaksanakan
kegiatan-kegratan yang terarah pada tujuan
bersama. Struktur organisasi adalah kerangka
atau susunan unit atau satuan kerja atau
fungsi-fungsi yang dijabarkan dari tugas atau
kegiatan pokok suatu organisasi, dalam usaha
mencapai tujuannya.

Menurut George Terry, Kepemimpinan
adalah kegiatan untuk mempengarirhi orang
lain agar mau bekerja dengan suka rela untuk
mencapai tujuan kelompok.
(www.wikipedia. org/wiki/kep emimpinar:,
2008).

Dari defenisi ter-sebut, penulis
menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan
adalah merupakan proses mempengarufoi atau
menggerakkan bawahan (followers) agar mau
melaksanakan apa yang diinginkan atau
diharapkan oleh pimpinan tersebut.

Kinerja
Istilah kinerja berasal dari katz Job

Performance atau Acaial Pedormance

@restasi kerja atau prestasi sesungguhnya
yang dicapai oleh seseorang). Pengertian
kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kefa
secara kualitas dan kuantitas yang dicapai
oleh seorang pegawai dalam melaksanakan
tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang
diberikan kepadanya, (Mangkunegara, 2000).

Menurut Veizal Rivai mengemukakan
kinerja adalah " merupakan perilaku yang

nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai
prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan
sesuai dengan perannya dalam perusahaan".
(www. id.wikipedia. orglwiki/kinerj a,200 8)

Menurut Maluyu S.P. Hasibuan
mengemukakan "kinerja (prestasi kerja)
adalah suatu hasil kerja yang dicapai
seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas
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yang dibebankan kepadanya yang didasarkan
atas kecakapan, pengalarnan, kesungguhan
serta waktu" ( www.id.wikipedia.org/wilci/
kinerjq 2008 ). Menurut Saul W.Gellemun
(1984) seseorang akan meningkat kinerjanya
juga dapat dilihat dad tingkat motivasi
seseorang tersebut, seorang pekerja akan
termotivasi karena adanya kebutuhan-
kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk
mempertahankan hidup atau unhrk mencapai
kepuasan tersendiri bagi pekerja". Dalam hal
ini usaha yang dilakukan oleh seorang pekerja
adalah perwujudan fisik motivasi, semakin
tinggr motivasi pekerja maka semakin besar
usaha yang dilakukan sesoftmg (kinerja).
(Andi,2004).

Dari definisi tersebut, penulis
menyimpulkan bahwa kinerja merupakan
tindakan yang bertrpa perbuatan demi
mendapat hasil kerja yang diinginkan.

METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah

suwey delgan memberikan daftar pertanyaan
(hrisioner) kepada responden. Pengambilan

Jurnal IPTEK Vol.l l No.3 September 2008

sampel dilalcukan dengan sistem acak (simple
landom sampling) dengan metode undian.
Metode undian digunakan dala- memilih
sampel sebanyak 75 responden dri 236 oftmg
populasi. Responden peirelitian ini adalah
tukang dan pekerja yang sedang mengerjakan
proyek Mall Yani Golf di Surabaya. Skala
pengukuran yang digunakan dalam penelitian
ini adalah menggunakan skala Likert. Dimana
sangat setuju = 5, setuju: 4, ragu-ragu : 3,
tidak setuju :2 dan sangat tidak setuju : 1.

Variabel bebas penelitian ini adalah stres
kerja (X1), motivasi kerja (Xr), Gaya
Kepemimpinan CXt sedangkan variabel
terikat (Y). Beberapa dimensi dan indikator
yang digunakan dalam penelitian ini
ditunjukkan pada tabel 1. Sebelum kuisioner
disebarkan ke responden dilakukan uji
validasi dan reliabilitas, dimana uji validasi
bertujuan untuk menguji ktrisioner apakah
sudah mengukur apa yarrg hendak diukur,
sedangkan uj i reliabilitag bertujuan
keajegan kuisoner bila kuisioner dilakukan
secara berulang. LangkahJangkah dari
penelitianini dapat dilihat pada gambar 1.

Tabel l Variabel Penelitian
Variabel Peirelitian Dimensi Indikator

Stres Kerja (X1) Gejala psikologis

Gejala frsik

Gejala perilaku

l. Komunikasi tidak efektif
2. Depresi
3. Merasa tersaingi dan mengasingkan diri
4. Kebosanan
5. Ketidakpuasan kerja
6. Kehilangan daya konsenhasi
7. Problem tidur
8. Mudah lelah secara fisik
9. Gangguan gastrointestinal
10. Menunda ataupun' menghindari

pekerjaan/tugas
I l. Menumnnya prestasi produktivitas
12. Meningkatrya p€Nlggunaan minuman keras
I 3. Meningkatnya perilaku abse,lrsi

Motivasi Kerja (Xr) l. Faktor pemuas

2. Faktor pemelihara

1. Prestasi yang diraih
2. Pengakuan orang lain
3. Tanggungjawab
4. Peluang untuk maju
5. Kepuasan kerja
6. Pengembangan karir
7. Kompensasi
8. Keamanan dan keselamatan kerja
9. Menjaga hubungan antara rekan kerja dengan

atasan dan dengan bawahan

Gaya Kepemimpinirn (X) L Memberi atau mencari
informasi

l. Menginformasikan
2. Menjelaskan
3. Memonitor
4. Merencanakan dan mensorsanisa-sikan



2. Membuat keputusan

3 Mempengaruhi orang larn

4. Membangun hubungan

5. Memecatrkan masalah
6. Konzultasi
7. Mendelegasikan
8. Memberi imbalan
9. Memotivasi
10. Pengakuan
11. Membentuk jaringan
12. Membangun tim dan mengelola konflik
13- Mendukung
14. Mengembangkan dau membimbing

Kinerja (Y) t.

2. Lingkungan kerja

i. Kedisiplinan
2.Ker;a samateam
3. Moral dan tingkah laku
4. Me,ngutamakan keselamatan kerja
5. Budaya 5aling menyalahkan
6. Pekerjaan )xang monoton
7. Keamanan lingkungan
8. Tekanan pekerjaan
9. Keterampilan
10. Peralatan yang memadai
11. Material
12. Pengawasan
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Hipotesis penelitian ini adalah :

l. Ilo : tidak ada pengaruh stres kerja
dengan kinerja.
Hr : ada pengaruh stress kerja dengan
kinerja.
IIo : tidak ada penguruh motivasi kerja
dengan kinerja.
H1 : ada pengaruh motivasi ke{a
dengan kinerja.
IIo : tidak ada pengaruh gaya
kepernimpinan dengan kinerj a.
Hr : ada pengaruh gaya kepemimpinan
dengan kinerja.

Untuk menguji hipotesis Ilo dan Hr
dipergunakan analisis linear berganda dengan
menggunakan SFSS (Srasrieal Product and
Service Solution) dengan a = 5o/o. Sebelum
data dianalisis data transformasikan dari data
ordinal meqjadi data interval. Transforrnasi
data ordinal merrjadi interval msnggunakan
metode MSI (I,Iethod of Successive Interval).
Model regresi linear berganda dapat dilihat
persamaan 1 :

Y : bo * brXr + bz& + bf(3 +e ..........(1)

Dimana:
Y : Kinerja
Xr : Stres Kerja
X2 : Motivasi Kerja
X3 : Gaya Kepemimpinan

r42

2.

3.

Gambar 1 . Langkah-langkah Penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari berbagai variabel pada table i, yaitu

variable stres kerja, motivasi kerja, gaya
kepemimpinan dan kine{a menunjukkan
bahwa semua indikator pada penelitian ini
adalah valid dan reliabel.
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Dari jumlah responden sebanyak 75
orang setelah diambil datanya melalui
kuisioner dan mentransformasikan jawaban
responden dari data ordinal menjadi intenral,
dan dilakukan pe,ngolahan data menggunakan
program SPSS (St4stical Product and Service
Solution) diperoleh hasil :

Y:2,784-0,52TXr+ 0,506X2 + 0,399X3 +e

Hal ini menyatakan bahwa dengan nilai
Xrl Xz dan X: : 0, maka skor kinerja masih
sebesar 2,784. Untuk mengetahui pengaruh X
secara simultan dapat riilihat pada Tabel 2.
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secara panial variabel stres kerjd, motivasi
kelja dan gaya kepemimpinan bgrpengaruh
terhadap kine{a tenaga kerja. Ini berarti
hipotesis H1 dapat diterima.
Model regresi linear berganda dapat disebut
juga sebagai model yang baik jika model
tersebut memenuhi asurnsi normalitas data
dan terbebas dari asumsi-asumsi klasik
statistilg baik itu multikolinearitas, auto
korelasi dan homoskesdastisitas. Selanjutnya
untuk menganalisis uji asumsi klasik dapat
dilihat pada Tabel 4 :

Tabel Hasil

Dari Tabel 4 dapat diketahui bahwa stres
kerja (X1), motivasi kerja (X2) dan gaya
kepernimpinan CX:) terbebas dari asumsi
klasik multikolinearitas. Hal ini dapat
diketahui nilai VIF pada tabel 4 yang
mempunyai nilai VIF p3sing-masing tidak
lebih dari 10 den ntlu Tolerance tidakkurang
dari 0,1. Pada hasil tabel 4 di atas diperoleh
nilai Durbin Watson 1,787- Berdasarkan nilai
tersebut bahwa nilai Durbin Watson terletak
di daerah No Autocorrelation.

Pada pengujian asumsi klasik statistik
heteroskesdastisitas dapat dilihat pada Tabel
5:

Tabel 5 Hasil Uji Asumsi Klasik Statistik
Heteroskesdastisitas

Variabel K-Z
Asvmn. Sis

Stres kerja CXr)
Motivasi kerja [X2)
Kepemimpinan (X)
Kineria (Y)

0.572
0.9r2
0.460
0.309

Pada Tabel 5 dapat diketahui bahwa dari
semua variabel baik dependen maupun
independen mempunyai nilai signifftan >
0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa model

Tabel2 Hasil Uii F
Sumber

Keseragaman F*rr'.-
Regression
Residual

13,332

Multipel R
R'

0,600
0.360

Dari Tabel 2 dapat dipaham; bahwa F66o,
: 13,332 > F,.xr : 23437 dengan nilai
signifikansi 0,000. Jadi, hal ini menunjukkan
adanya penganrh secara bersama-sama atau
simultan antari stres kerja (X1), motivasi
kerja CXr) dan gaya kepemimpian (Xt
terhadap kinerja tenaga kerja (Y) dengan
pengaruh sebesar Rf : 0,360. Selanjutaya
untuk menganalisis penganrh parsial dapat
dilihat pada Tabel 3 :

Dari hasil Tabel 3 dapat diketahui bahwa
stres kerja (X1) mempunyai nilai tr,;t,"g : -
3,727 < tt"u"r : I,9935 dengan tingkat
signifikan sebesar 0,000, motivasi kerja (X)
mempunyai nilai t5;ro, : +3.309 ) ttabel =
1,9935 dengan tingkat signifikan sebesar
0,001 dan gaya kepemimpinan CXr)
mempunyai nilai t66,o, : +2,390 > ta*r :
1,9935 dengan tingkat signifikan sebesar
0,019. Semua variabel bebas merrpunyai nilai
signifikansi kurang dari 0,05, ini berarti

4 Hasil Urr Asumsi Klasik Statistik

Variabel

Collinearity
Statistics

tolerance VIF
Stres kerja (X1)
Motivasi kerja (Xz)
Kepemimpinan CX.)

0,901
0,870
0.853

1,1 10

1,149
t.r73

batas bawah (df
batas atas (dz)
Durbin Watson

r,54
l,7l
1,787

abel3 Hasil

Variabel B
B

lla-,1 t Sie.
Constant
Stres Kerja
Motivasi kerja
Kepemimpinan

2,784
-0,527
0,506
0,399

0,373
0,337
0,246

4,233
-3,727
3309
2,390

0.000
0.000
0.001
0.019
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tersebut terbebas dari asumsi klasik slatistik
heteroskesdastisitas. :

Dari hasil tersebut kinerja tenaga kerja
tergantung pada re,ndahnya stres atau

sebaliknya munculnya masalah-masalah
dalam diri tenaga kerja yang tidak puas
dengan hasil kerjanya. Jadi disimpulkan stres
kerja yang terlalu rendah atau terlalu tinggt
akan menurunkan kinerja tenaga kerja. Gaya
kepemimpinan yang tepat dengan organisasi
proyelg dalam hal ini adalah memberikan
kebebasan untuk berkreatif pada bawahannya,
memberikan arahan yang jelas, serta
berperilaku yang baik (tidak menyinggung
perasaan bawahan) juga akan meningkatkan
tenaga kerja. Selain hal tersebut, yang
berpengaruh terhadap kinerja tenaga kerja
adalah mernotivasi. Untuk tenaga kerja di
proyek konstruksi akan termotivasi dengan
baik bila gajinya memadai untuk kebutuhan
dasar fisiologinya.

Dalam penelitian ini ketiga variabel
bebas hanrs dijaga dengan bailg dalam arti
bagaimana memotivasi dan gaya
kepemimpinan yang baik serta menurunkan
stres tenaga kerja sehingga pada gilirannya
kinerja tenaga kerja akan meningkat. Dengan
meningkatnya kinerja tenaga kerja maka
proyek alerl terlaksana sesuai dengan
waktu,biaya dan mutu yang
direncanakan.

telah

KESIMPI]LAN
Adapun kesimpulan yang dapat diambil

dari penelitian ini adalah :

o Berdasarkan uji secara simultan maupun
parsial menunjull<an bahwa dalam
penelitian ini variabel stres kerja,
motivasi kerja dan gaya kepemimpinan
memiliki pengaruh s@ara signifikan
terhadap kinerja tenaga kerja yang
dilakukan oleh para tukang dan pekerja
atau kuli di Mall Yani Golf Surabaya.

. Model persamaan regresi berganda adalah
Y :2.784-A.527 Xl + 0.506 X2 + 0399 X3 +
ei
Dari fungsi regresi tersebut bahwa
motivasi kerja dan gaya kepemimpinan
diketahui dapat meningkatkan kinerja
tenaga kerj4 oleh karena itu keduanya
mempunyai sifat positif terhadap kinerja.
Sedangkan variabel stres kerja dapat
menurunkan kinerja karena sifatnya yang

negatif pada kine{a. Oleh karena itu
untuk meningkatkan kinerja dapat
dilakukan dengan cara meningkatkan
motivasi para pekerja dengan gaya
kepemimpinan yang benar dengan
maksud untuk menekan tingkat stres yang
tinggr, sehingga kine{a tenaga kerja akan
meningkat.

Berdasarkan kesimpulan tersebut
diberikan saran sebagai pertimbangan dalam
meningkatkan kinerja te,naga kerja serta

sebagai petunjuk dalam penelitian
selanjutnya, antara lain :

o Diharapkan jrrga khususnya pada
pimpinan/atasan pada proyek
memperhati kan tingkat stres pada
tukang dan loili atau pekerja, selain itu
juga dapat memotivasi para pekerjanya
agfr dapat meningkatkan kinerjannya
dan juga memperhatikan cara memimpin
para pekerja dengan gaya yang
disesuaikan pada para pekerja, hal ini
dikarenakan supaya para pekerja tidak
bekerja dibawah tekanan seoftmg
pemimpin yang dapat menurunkan
kinerja seseoftrng.

o Untuk peneliti selanjutnya diharapkan
dapat mempertimbangkan variabel lain
yang dapat meningkatkan kinerja tenaga
kegja diproyek kontruksi llrususnya
atupun lainnya disektor konstruksi.

DAFTAR PUSTAKA

Andraeni, Novitasri. 2005. Pengaruh Stres
Kerja Terhadap Motivasi Kerja dan
Kinerja Karyawan PT. HM Sampoema
Tbk Surabaya
(www. damandiri. or.id/fi le,/novitasariadb
ab?..pdf)

Antoni. 2008J Gaya Kepemimpinan dan
Prodihivitas kerja (
http://endang965.wordpres .com/2007 I 04/
0 6/gaya-kepemimpinandan-
produktivitas-kerja ).

Anonim. 2008. Motivasi. (http://id.wikip
edia.org/w/index.php?title:motivasi&act
ion:edit, diakses 1 Juni 2008).



145

dnsnim. 2008. Kepemirnpinan (
http ://id.wikipedia.org/wikilKepemimpin
an" diakses I Juni 2008 ).

Andi dan Djendoko, Dwi. 2004. Motivasi
Pekerja Pada Beberapa Proyek
Konstruksi Di Surabaya. Dimensi Tehrik
Sipil, Vol6 (2).

Gellerman SauI W. 1984. Motivasi Dan
Produhivitas. Jakarta : PT. Pustaka
Binaman Pressindo.

Mangkunegara Anwar Prabu- 2000.
Manajetnen Sumber Daya Manusia
Perusahaan Bandung : PT- Remaja
Rosdakarya.

Rini, JacintaF.2002. Stress Kerja (www.e-
psikolo gi.com/epsi/industri-
detail.asp?id=1 T2,diakses 20 Mei 2008).

Sardju. 2006. Analisis Pengaruh Faktor-
Faktor Gaya Kepemimpinan Terhadap
Prestasi Pegawai. Dimensi Manajemen,
Akuntansi Dan Bisnis, Vol a (1).

Yulk Gary A. 1994. Kepemimpinan Dalam
Organisasi. Jakarta : Prehalindo.

Jumal IPTEK VoI.11 No.3 Septernber 2008

{
{
I
e{
?

!
I
Aj

l
I

i


