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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Organisasi merupakan suatu kesatuan kompleks yang berusaha 

mengalokasikan sumber daya manusia secara penuh demi tercapainya suatu 

tujuan. Apabila suatu organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, 

maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut efektif. Salah satu tujuan 

organisasi adalah peningkatan kinerja. Dimana kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan 

pekerjaannya. 

Seiring dengan perkembangannya, semua organisasi dituntut untuk dapat 

bersaing memberikan pelayanan yang maksimal, tidak terkecuali organisasi 

pemerintah. Demikian halnya dengan aparat pemerintah sebagai abdi masyarakat 

dan abdi pemerintah, juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, karena hal tersebut sudah merupakan salah satu fungsi yang harus 

dijalankan oleh pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan seluruh 

proses pelaksanaan pembangunan dalam berbagai sektor kehidupan mulai dari 

tingkat pusat hingga tingkat daerah. 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 45 Tahun 2010 

tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat, mempunyai tugas merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan asset daerah, 

melaksanakan fungsi Bendaharawan Umum Daerah, menyusun rancangan APBD 
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dan rancangan perubahan APBD, serta menyusun laporan keuangan daerah sesuai 

peraturan perundangan-undangan yang berlaku.  

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tata kerjanya BPKAD Prov. 

Kalbar didukung oleh sumber daya manusia atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) per 

31 Desember 2013 sebanyak 83 orang. Adapun PNS pada BPKAD Prov. Kalbar 

dari tahun 2011-2013 dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini. 

Tabel 1.1 

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Bidang 

Tahun 2011 - 2013 

     

No. 
Nama Bidang Jumlah PNS 

  2011 2012 2013 

1 Kepala BPKAD 1 1 1 

2 Sekretariat BPKAD 17 18 15 

3 Bidang Anggaran 13 13 12 

4 Bidang Perbendaharaan 21 20 18 

5 Bidang Akuntansi 10 11 10 

6 

Bidang Bina Keuangan Kab/Kota & Dana 

Perimbangan 10 10 11 

7 

Bidang Perencanaan Pengadaan & Pemanfaatan 

Aset 6 6 7 

8 

Bidang Pengamanan, Pemeliharaan & Penghapusan 

Aset 10 10 9 

  JUMLAH 88 89 83 

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Prov. Kalbar 2014    

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa pendistribusian pegawai di 

lingkungan BPKAD Prov. Kalbar secara umum belum mengacu dan mendasarkan 

pada kebutuhan organisasi yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan ada bagian 

yang kekurangan pegawai dan di bagian lain terdapat kelebihan pegawai. 
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Perbedaan jumlah pegawai pada tiap bagian/unit kerja di lingkungan BPKAD 

Prov. Kalbar akan berdampak pada jumlah jam kerja. Hal ini dapat dilihat pada 

Tabel 1.2 

Tabel 1.2 

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat 

Jumlah Rata-Rata Jam Kerja Menurut Bidang 

Tahun 2011 - 2013 

 

No. Nama Bidang 

Jumlah Jam Kerja 

(Jam) 

2011 2012 2013 

1 Kepala BPKAD 1.459  1.201  1.579  

2 Sekretariat BPKAD 1.282  1.496  1.301  

3 Bidang Anggaran 1.245  1.558  1.460  

4 Bidang Perbendaharaan 1.254  1.477  1.482  

5 Bidang Akuntansi 1.239  1.438  1.305  

6 

Bidang Bina Keuangan Kab/Kota dan Dana 

Perimbangan 
1.235  1.464  1.429  

7 

Bidang Perencanaan Pengadaan & Pemanfaatan 

Asset 
1.303  1.564  1.452  

8 

Bidang Pengamanan, Pemeliharaan & 

Penghapusan Aset 
1.232  1.472  1.322  

 
Jumlah Rata-rata 1.281 1.459 1.416 

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Prov. Kalbar, 2014 

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam 

Negeri dan Pemerintah Daerah (Permendagri No. 12 Tahun 2008 tentang 

Pedoman ABK) , rata-rata jumlah jam kerja efektif dalam satu tahun adalah 1.300 

jam (Jam Kerja Efektif Per Tahun = 12 Bulan x 6.600 Menit = 79.200 Menit = 

1.320 Jam = 1.300 Jam). Jam kerja efektif adalah jam kerja yang harus 
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dipergunakan untuk berproduksi/menjalankan tugas. Untuk per hari 7 jam 30 

menit dengan masa kerja 5 hari dalam seminggu.  

Jika dilihat dari Tabel 1.2, pada Tahun 2012 dan Tahun 2013 jumlah rata-

rata jam kerja pada BPKAD Prov. Kalbar lebih dari 1.300 jam. Kelebihan jam 

kerja tersebut disebabkan oleh tugas tambahan atas kebijakan Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Barat (Pemprov. Kalbar), diantaranya penyelesaian atas temuan dari 

Tim Pemeriksaan Inspektorat Provinsi, Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia (BPK-RI) dan Direktorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri (Dirjen 

Kemendagri) serta kebijakan Pemprov. Kalbar dalam mencapai dan 

mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI. 

Tugas tambahan sebagai akibat dari kebijakan Pemprov. Kalbar 

menyebabkan kelebihan jam kerja pada sebagian besar PNS BPKAD. Prov. 

Kalbar. Jam kerja yang tidak stabil berdampak pada produk/hasil kerja, artinya 

terdapat beberapa pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sesuai norma waktu. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah, norma waktu adalah waktu yang wajar dan nyata-nyata 

dipergunakan secara efektif dengan kondisi normal oleh seorang pemangku 

jabatan untuk menyelesaikan pekerjaan. Norma waktu merupakan salah satu 

aspek dalam menghitung beban kerja. Hal ini dikarenakan, beban kerja adalah 

besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan 

merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu. 
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 Berdasarkan Analisis Beban Kerja yang dilaksanakan secara kerjasama 

oleh BPKAD Prov. Kalbar dengan Reforma Jurusan Manajemen dan Kebijakan 

Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, Tahun 

2011 nilai rata-rata tingkat Efektivitas dan Efisiensi Jabatan (EJ) pada BPKAD 

Prov. Kalbar dinilai cukup baik. Sedangkan pada Tahun 2012 nilai rata-rata 

Efektivitas dan Efisiensi Jabatan  menurun, dan pada Tahun 2013 nilai rata-rata 

Efektivitas dan Efisiensi Jabatan  mulai membaik. Adapun perbandingan nilai 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.3. 

Tabel 1.3 

 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat 

Rekap Nilai Rata-Rata Efektivitas dan Efisiensi Jabatan (EJ) 

Menurut Bidang Tahun 2011 – 2013 

  

No

. 
Nama Bidang 

Nilai Rata-Rata 

Efektivitas Dan 

Efisiensi Jabatan 

(EJ) 

2011 2012 2013 

1 Kepala BPKAD 0,92 1,12 1,21 

2 Sekretariat  1,15 0,99 1,00 

3 Bidang Anggaran 1,20 0,96 1,10 

4 Bidang Perbendaharaan 1,14 0,96 1,16 

5 Bidang Akuntansi 1,11 0,95 1,00 

6 

Bidang Bina Keuangan Kab/Kota & Dana 

Perimbangan 
1,13 0,95 1,10 

7 

Bidang Perencanaan Pengadaan & Pemanfaatan 

Asset 
1,20 1,00 1,12 

8 

Bidang Pengamanan, Pemeliharaan & 

Penghapusan Aset 
1,13 0,95 1,02 

  JUMLAH RATA-RATA 1,12 0,99 1,09 

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2014 
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Nilai Efektivitas dan Efisiensi Jabatan (EJ) per PNS adalah perbandingan 

antara bobot/beban kerja dengan jam kerja efektif dalam rangka penyelesaian 

tugas dan fungsi organisasi. Tingkat penilaian berdasarkan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor  12  Tahun  2008 Tentang Pedoman Analisis Beban Kerja  

Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

1. EJ di atas 1,00  = A (Sangat Baik) 

2. EJ antara 0,90 – 1,00 = B (Baik) 

3. EJ antara 0,70 – 0,89 = C (Cukup) 

4. EJ antara 0,50 – 0,69 = D (Sedang) 

5. EJ di bawah 0,50  = E (Kurang) 

Tidak stabilnya tingkat Efektivitas dan Efisiensi Jabatan pada BPKAD 

Prov. Kalbar disebabkan oleh variasi kemampuan PNS dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya, yang pada akhirnya akan menentukan hasil kerja. Tugas 

pokok dan fungsi tersebut menuntut keahlian dan kecakapan yang tinggi, sehingga 

memerlukan dukungan kompetensi yang tinggi. Dengan beban kerja yang sama, 

tetapi dukungan kompetensi yang berbeda tentunya akan menghasilkan variasi 

efektivitas dan efisiensi Jabatan. 

Tuntutan atas efektivitas dan efisiensi Jabatan berdampak pada kondisi 

fisik PNS, diantaranya kelelahan fisik, emosional dan mental. Keterlibatan dalam 

jam kerja yang lama dengan situasi yang menuntut secara emosional, jika tidak 

ditangani dengan serius maka akan membuat seseorang menjadi tertekan, tidak 

termotivasi, dan frustasi, pada akhirnya menyebabkan bekerja tidak optimal.  
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Kondisi fisik ini terjadi juga pada PNS dilingkungan BPKAD Prov. 

Kalbar. Berdasarkan tingkat absensi pada BPKAD Prov. Kalbar, dari Tahun 2011-

2013 menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Adapun tingkat absensi pada 

BPKAD Prov. Kalbar dapat dilihat pada Tabel 1.4. 

Tabel 1.4 

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat 

Jumlah Ketidakhadiran Menurut Bidang  

Tahun 2011 – 2013 

 

No. Nama Bidang 

Ketidakhadiran  

2011 2012 2013 

(S) (I) (TK) (S) (I) (TK) (S) (I) (TK) 

1 Kepala BPKAD 1 
  

1 
  

1 
  

2 Sekretariat BPKAD 47 14 
 

29 10 
 

28 11 
 

3 Bidang Anggaran 17 3 
 

22 4 
 

15 3 
 

4 Bidang Perbendaharaan 39 11 
 

30 7 
 

26 3 2 

5 Bidang Akuntansi 20 7 
 

31 8 
 

32 10 
 

6 

Bidang Bina Keuangan 

Kab/Kota & Dana 

Perimbangan 

19 8 1 26 9 1 21 5 
 

7 

Bidang Perencanaan 

Pengadaan & 

Pemanfaatan Asset 

10 4 
 

24 9 1 40 23 
 

8 

Bidang Pengamanan, 

Pemeliharaan & 

Penghapusan Aset 

13 1 
 

18 3 
 

11 1 
 

  Jumlah  166 48 1 181 50 2 174 56 2 

 
Jumlah 

Ketidakhadiran 
215  233  232  

 Jumlah Hari Kerja 254 257 251 

 Tingkat Absensi 0,96% 1,02% 1,11% 

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, 2014 

Atas kondisi fisik PNS di lingkungan BPKAD Prov. Kalbar berdampak 

pada tingkat absensi dan tentunya berakibat pula dengan kinerja. Tingkat kinerja 

pada BPKAD Prov. Kalbar salah satunya dapat diukur dari keberhasilan dalam 

melaksanakan penyerapan anggaran. Tingkat penyerapan anggaran salah satunya 
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ditentukan oleh jumlah kegiatan yang dibebankan. Jumlah kegiatan pada BPKAD 

Prov. Kalbar diwujudkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).  Dari 

Tahun 2011-2013, jumlah DPA tersebut terus mengalami kenaikan. Hal tersebut 

disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Provinsi yang mengharuskan untuk 

mencapai dan mempertahankan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Adapun jumlah DPA dan persentasi 

realisasi anggaran pada BPKAD Prov. Kalbar dapat dilihat pada Tabel 1.5. 

Tabel 1.5 

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat 

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dan Realisasi 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Menurut Bidang  

Tahun 2011 – 2013 

 
NO.  

NAMA BIDANG 

 

Jumlah DPA Realisasi DPA (%) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

1 Sekretariat 42 37 38 87,21 95,84 95,43 

2 Bidang Anggaran 24 17 17 78,45 86,77 86,45 

3 Bidang Perbendaharaan 28 23 24 81,15 88,83 89,47 

4 Bidang Akuntansi 11 15 16 80,75 94,93 89,07 

5 
Bidang Keuangan Kab/Kota 

& Perimbangan 
17 27 27 74,24 82,89 81,11 

6 

Bidang Perencanaan, 

Pengadaan & Pemanfaatan 

Aset 

17 19 18 72,87 86,82 88,74 

7 

Bidang Pengamanan, 

Pemeliharaan & 

Penghapusan Aset 

13 15 19 62,95 85,71 80,29 

  JUMLAH DPA 152 153 159       

  RATA-RATA DPA       76,80 88,83 87,22 

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, 2014 
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Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah dokumen yang memuat 

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 

anggaran oleh pengguna anggaran (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah). Persentasi DPA 

dihitung berdasarkan perbandingan antara pagu anggaran dengan realisasi 

anggaran. Berdasarkan Tabel 1.5, persentasi realisasi anggaran dianggap kurang 

maksimal. Hal dikarenakan pada Tahun 2011, terjadi pergantian jabatan pada 

Kepala BPKAD Prov. Kalbar dan pada 2 (dua) Kepala Bidang. Hal tersebut 

mengakibatkan terjadinya perubahan dalam mengambil kebijakan, terutama dalam 

realisasi DPA yaitu pemangkasan jumlah dan nilai anggaran, dalam rangka 

penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan 

pada Tahun 2012 dan 2013, disemua bidang terutama pada kegiatan perjalanan 

dinas luar dan dalam daerah, sebagian besar tidak dilaksanakan. Hal tersebut 

dikarenakan tuntutan pelayanan atas penatausahaan keuangan Pemerintah Daerah. 

Tuntutan profesionalitas yang semakin tinggi menimbulkan banyaknya 

tekanan-tekanan yang harus dihadapi individu dalam lingkungan kerja. Selain 

tekanan yang berasal dari lingkungan kerja, lingkungan keluarga dan lingkungan 

sosial juga sangat berpotensial menimbulkan kecemasan. Dampak yang sangat 

merugikan dari adanya gangguan kecemasan yang sering dialami oleh masyarakat 

dan karyawan khususnya disebut stres. 

Sebagai manusia biasa, PNS pada BPKAD Prov. Kalbar  tentunya 

dihadapkan dengan kondisi dilematis. Di satu sisi mereka harus bekerja untuk 

fokus pada visi organisasi, disisi lain mereka memiliki kebutuhan dan keinginan. 
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Kondisi ini tentunya akan menimbulkan stres kerja. Stres pekerjaan dapat 

diartikan sebagai tekanan yang dirasakan karena tugas-tugas pekerjaan tidak dapat 

dipenuhi. Artinya, stres muncul saat ketidakmampuan memenuhi apa yang 

menjadi tuntutan-tuntutan pekerjaan.  

Stephen P. Robbins (2008; 383-384)mengemukakan bahwa : 

Stres yang terjadi pada seseorang dapat diakibatkan baik fisik maupun non 

fisik, mengelompokan konsekuensi atau akibat yang ditimbulkan oleh stres 

menjadi tiga klasifikasi, yaitu: 

1. Gejala fisiologi  

Secara Fisiologi stres dapat menciptakan perubahan dalam 

metabolisme, meningkatkan laju detak jantung dan pernafasan, 

meningkatkan tekanan darah, menimbulkan sakit kepala, dan 

menyebabkan serangan jantung.  

2. Gejala Psikologi  

Secara psikologi stres dapat menimbulkan ketidakpuasan yang 

berkaitan dengan pekerjaan. Ini adalah efek yang paling sederhana 

dan paling jelas dari stres. Akibat atau gejala lain yang ditimbulkan 

misalnya, depresi, gelisah, ketegangan, kecemasan, mudah  marah, 

kebosanan, dan suka menunda-nunda pekerjaan.  

3. Gejala perilaku  

Gejala stres yang dikaitkan dengan perilaku mencakup perubahan 

yang terjadi dalam produktifitas, absensi, dan tingkat keluar-

masuknya karyawan, juga perubahan dalam kebiasaan makan, 

meningkatnya merokok dan konsumsi alkohol, bicara cepat, gelisah 

dan gangguan tidur. 

 

Sasono (2004:5) mengungkapkan bahwa stres mempunyai dampak positif 

dan negatif. Dampak positif stres pada tingkat rendah sampai pada tingkat 

moderat bersifat fungsional dalam arti berperan sebagai pendorong peningkatan 

kinerja karyawan. Sedangkan pada dampak negatif stres tingkat yang tinggi 

adalah penurunan pada kinerja karyawan yang drastis. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul 

“Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Badan 

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat” 
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B. Permasalahan 

Adapun permasalahan yang akan menjadi penelitian penulis adalah : 

Apakah terdapat pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil 

Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat ? 

C. Pembatasan Masalah  

Adapun pembatasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini pada 

sumber stres kerja yang dibatasi pada ketidakjelasan peran, konflik pekerjaan, 

beban pekerjaan, ketidaktersediaan sumber daya, dan bahaya yang dirasakan 

karyawan. Pembatasan masalah selanjutnya adalah kinerja PNS pada BPKAD 

Prov. Kalbar yang dinilai berdasarkan Analisis Beban Kerja yang dilakukan 

secara kerjasama antara BPKAD Prov. Kalbar dengan Reforma Jurusan 

Manajemen dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Gajah Mada Tahun 2013. 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh stres kerja terhadap kinerja PNS pada Badan Pengelolaan Keuangan 

Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat.  

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :  

1. Bagi penulis adalah untuk meningkatkan wawasan keilmuan dan 

kemampuan meneliti permasalahan yang sesuai dengan disiplin ilmu 

peneliti.  
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2. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan 

Barat adalah sebagai bahan pertimbangan, khususnya mengenai pengaruh 

stres kerja terhadap kinerja PNS demi perbaikan dan perkembangan 

lembaga yang diteliti. 

3. Bagi Universitas diharapkan akan menambah khasanah kepustakaan dan 

bahan referensi untuk menjadi salah satu acuan dan bahan pembelajaran. 

F. Kerangka Pemikiran 

Menurut A. Prabu Mangkunegara (2008:28) :“Stres kerja adalah perasaan 

yang menekan atau merasa tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi 

pekerjaan”. 

Malayu S.P. Hasibuan (2006: 94) menjelaskan bahwa : “Kinerja 

merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas 

yang dibebankan kepadanya didasarkan atas kecakapan, pengalaman, 

kesungguhan serta waktu”. 

Sasono (2004:5) mengungkapkan bahwa stres mempunyai dampak positif 

dan negatif. Dampak positif stres pada tingkat rendah sampai pada tingkat 

moderat bersifat fungsional dalam arti berperan sebagai pendorong peningkatan 

kinerja karyawan. Sedangkan pada dampak negatif stres tingkat yang tinggi 

adalah penurunan pada kinerja karyawan yang drastis. 

Robinns, Stephen. P., Timothy A. Judge (2008:377) mengungkapkan 

bahwa : 

Ada banyak riset yang menyelidiki hubungan stres-kinerja. Pola yang 

paling banyak dipelajari dalam literatur stres-kinerja adalah hubungan U-

terbalik. Logika yang mendasari U-terbalik adalah bahwa tingkat stres 
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rendah sampai menengah merangsang tubuh dan meningkatkan 

kemampuannya untuk bereaksi. Individu-individu yang demikian sering 

melakukan tugas secara lebih baik, tekun, atau cepat. Namun, terlalu 

banyak stres membebani seseorang dengan tuntutan yang tidak dapat 

dipenuhinya, sehingga menghasilkan kinerja lebih rendah. Pola U-terbalik 

ini juga menggambarkan reaksi terhadap stres dari waktu ke waktu dan 

terhadap perubahan dalam intensitas stres. Artinya, bahkan tingkat stres 

menengah dalam jangka panjang dapat memiliki pengaruh negatif terhadap 

kinerja karena intensitas stres yang terus berlanjut melemahkan individu 

tersebut dan menggerogoti sumber-sumber daya energinya. 

 

Pada Gambar 1.1, mengambarkan tingkat stres kerjatinggi dan stres kerja 

rendah dan kinerja pegawai.  

 

Gambar 1.1 

Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Badan 

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat 

 

 

 

 

 

 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif.  Menurut Sugiyono (2009:54) : 

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok 

manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu 

peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah 

untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual 

dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena 

yang diselidiki.   

Tingkat Stres Kerja 

Tinggi 

Tingkat Stres Kerja 

Rendah 

Kinerja Pegawai 
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2. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Budi Susetyo (2012:12) : “Data adalah kumpulan fakta, 

keterangan, atau angka-angka, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk 

menarik kesimpulan”. Pengumpulan data di dalam penelitian ini 

menggunakan sumber data primer. 

a. Data Primer 

Menurut Sugiyono (2007:193): “Data primer adalah sumber data 

yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.” 

Pengambilan data primer dengan menggunakankuesioner.Menurut 

Sugiyono (2009:142) kuesioner adalah teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner 

pengumpulan data dengan menggunakan dan memberikan daftar 

pertanyaan yang telah disiapkan kemudian dibagikan kepada setiap 

responden untuk diisi dan dijawab.  

b. Data Sekunder 

Menurut Sugiyono (2005:62) :“Data Sekunder adalah data yang 

tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian 

harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen”. 

Pengambilan data sekunder adalah dengan menggunakan 

Dokumentasi. Menurut Arikunto (2006:158) :“Dokumentasi adalah 

mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda 
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dan sebagainya.” Dalam pengumpulan data sekunder, peneliti 

mengumpulkan arsip data profil pegawai, daftar kehadiran/absensi, 

arsip anggaran dan realisasi anggaran dan arsip penilaian kinerja. 

 

3. Populasi dan sampel 

Lokasi dalam penelitian ini adalah PNS di lingkungan BPKAD 

Prov. Kalbar. 

a. Populasi 

Menurut Sugiyono, (2009:61): “Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Adapun populasi yang akan 

diambil dalam penelitian ini adalah PNS pada BPKAD Prov. Kalbar 

pada Tahun 2014 yang berjumlah 86 orang. 

b. Sampel 

Menurut Sugiyono (2009:62) :“Sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan 

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari 

populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya 

akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang 

diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili)”. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Sampling 

Jenuh. Sugiyono (2009:85) menjelaskan bahwa : “Sampling Jenuh 

adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 
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digunakan sebagai sampel”. Jadi sampel yang diambil adalah 86 

PNS pada BPKAD Prov. Kalbar. 

4. Alat Analisis 

Dalam penelitian ini digunakan Analisis Kuantitatif. Menurut 

Rosgandika Mulyana (2005:8) : “Analisis kuantitatif merupakan metode 

ilmiah untuk pencapaian validitas yang tinggi reabilitasnya dan mempunyai 

peluang kebenaran ilmiah yang tinggi, sifat kuantitatif memberi bobot 

(rating), peringkat (rangking), atau skor (scoring)”. Analisis ini digunakan 

dengan cara mengumpulkan data, dan menyatakan variabel-variabel yang 

menggambarkan pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai, yang pada 

akhirnya akan menjadi total skor dari pengisian kuesioner oleh responden. 

Pengisian kuesioner diukur dengan menggunakan skala Likert dengan lima 

poin. Adapun skor yang diberikan pada setiap jawaban responden, adalah : 

a. Sangat Setuju (SS) dengan bobot 5 

b. Setuju (S) diberi bobot 4  

c. Kurang Setuju (KS) diberi bobot 3 

d. Tidak Setuju (TS) diberi bobot 2 

e. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi bobot 1 

a. Uji Instrumen 

1). Uji Validitas 

Yang dimaksud dengan uji validitas adalah suatu data dapat 

dipercaya kebenarannya sesuai dengan kenyataan. Menurut Sugiyono 



64 

 

(2009:172) : “Bahwa valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Valid menunjukkan 

derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek 

dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti”. 

Uji validitas dalam penelitian ini digunakan analisis item yaitu 

mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan 

jumlah dari tiap skor butir. Jika ada item yang tidak memenuhi syarat, 

maka item tersebut tidak akan diteliti lebih lanjut. Syarat tersebut 

menurut Sugiyono (2009:179) yang harus dipenuhi yaitu harus 

memiliki kriteria sebagai berikut : 

a) Jika r ≥ 0,30, maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah 

valid 

b) Jika r ≤ 0,30, maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah 

tidak valid. 

 Adapun rumus yang digunakan adalah 

n(∑xy) – (∑x) (∑y) 

rhitung = ------------------------------------------------- 

     √ [n(∑x2) (∑x) 2] [n(∑y2) (∑y) 2] 

 
Keterangan : 

n = jumlah responden 

x = skor variabel 

y = skor total dari variabel untuk responden ke- n 
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Suatu instrumen penelitian dikatakan valid, bila : 

a) Koefisien korelasi product moment melebihi 0,3  

b) Koefisien korelasi product moment> r-tabel (α ; n – 2 ) n = 

jumlah sampel 

c) Nilai sig ≤ α 

2). Uji Reliabilitas 

Setelah dilakukan uji validitas atas pertanyaan yang digunakan 

dalam penelitian tersebut, selanjutnya dilakukan uji keandalan. Uji 

Realibilitas bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil 

pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulang dua kali atau 

lebih. Jadi dengan kata lain reliabilitas adalah yang menunjukkan 

sejauh mana alat ukur dapat dipercaya dan dapat diandalkan.  

Menurut Husein Umar (2005:207): ”Untuk mencari reliabilitas 

instrumen yang skornya bukan 0-1 tetapi merupakan rentangan antara 

beberapa nilai, misalnya 0-10 atau 0-100 atau bentuk skala1-3,1-5atau 

1-7 dan seterusnya dapat menggunakan rumus Cronbach 

Alpha”.Rumus yang digunakan untuk uji Reliabilitas adalah sebagai 

berikut. 

a)  Menentukan nilai varian setiap butir pertanyaan 

(∑x i)
 2 

(∑x i)
 2 − ------------------ 

n 

σ2
i = ----------------------------------- 

      n 
 



66 

 

 

b) Menentukan nilai varian total 

(∑x t)
 2 

(∑x t)
 2 − --------------- 

n 

σ2
t = ------------------------------------ 

    n 
 

c) Menentukan reliabilitas instrument 

                                     k                 ∑ σb
2 

 r11 =   ---------     1 –  --------- 

                          ( k – 1 )           σt
2
 

 

Keterangan : 

n    =Jumlah sampel 

x i   = Jawabanresponden untuk setiap butir pertanyaan 

∑x = Total jawaban responden untuk setiap butir pertanyaan 

σ2
t = Varian total 

∑ σ2
b = Jumlah varian butir 

k = Jumlah butir pertanyaan 

r11 = Koefisien reliabilitas instrumen 

 

Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliable dengan 

menggunakan uji reliabilitasteknik Alpha Cronbach, bila koefisien reliabilitas 

(r11) > 0,6. 
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1) Rata-rata Hitung 

Budi Susetyo (2012;34) menjelaskan : “Rata-rata hitung atau rata-rata 

yang dilambangkan dengan X̅ (dibaca : eks-bar) untuk ukuran sampel 

(statistik) dan rata-rata populasi dilambangkan dengan µ (dibaca : mu) 

untuk ukuran parameter”. Adapun rumus rata-rata adalah : 

X̅ =  X1 X2 X3 + … + Xn Atau X̅ = ∑Xi 

 n   n 

 

Dimana : 

∑Xi = jumlah seluruh skor x dalam sekumpulan data 

n   = jumlah seluruh data 

Untuk data yang memiliki frekuensi satu atau lebih dari satu, maka 

rumus rata-rata yang digunakan adalah : 

X̅ = ∑ fi Xi 

fi 

dimana : 

Xi  = nilai x 

fi =frekuensi masing-masing skor 

Dalam penelitian ini yang akan dihitung dan dikelompokkan adalah 

stres kerja dan kinerja. 

a) Rata-rata hitung stres kerja 
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Dalam menentukan tingkat stres kerja akan dinilai berdasarkan nilai 

responden terhadap kuesioner. Dari nilai rata-rata tersebut akan 

ditentukan tingkat stres kerja, yang dalam hal ini tingkat stres kerja 

tinggi dan tingkat stres kerja rendah. Untuk  tingkatstres kerja tinggi 

akan dikelompokan berdasarkan hasil nilai sama dengan dan lebih dari 

nilai rata-rata stres kerja (… ≥ X̅ ). Sedangkan untuk  tingkatstres 

kerja rendah akan dikelompokan berdasarkan hasil nilai lebih kecil 

dari nilai rata-rata stres kerja (… <X̅ ). Secara teknis dalam SPSS 17, 

akan dibuatkan pengkodean. Untuk stres kerja tinggi akan dikode 

dengan angka 2, sedangkan untuk stres kerja rendah akan dikode 

dengan angka 1.  

b) Rata-rata hitung kinerja 

Rata-rata kinerja dinilai berdasarkan Nilai Efektivitas dan Efisiensi 

Jabatan (EJ) per PNS,yaitu perbandingan antara bobot/beban kerja 

dengan jam kerja efektif dalam rangka penyelesaian tugas dan fungsi 

organisasi. Adapun nilai tersebut telah dibakukan berdasarkan 

Analisis Beban Kerja yang dilaksanakan secara kerjasama oleh 

BPKAD Prov. Kalbar dengan Reforma Jurusan Manajemen dan 

Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Gajah Mada.Untuk  tingkat stres kerja tinggi akan dikelompokan 

berdasarkan hasil nilai sama dengan dan lebih dari nilai rata-rata 

kinerja (… ≥ X̅ ). Sedangkan untuk  tingkatkinerja rendah akan 

dikelompokan berdasarkan hasil nilai lebih kecil dari nilai rata-rata 
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stres kerja (… <X̅ ). Secara teknis dalam SPSS 17, akan dibuatkan 

pengkodean. Untuk stres kerja tinggi akan dikode dengan angka 2, 

sedangkan untuk stres kerja rendah akan dikode dengan angka 1. 

b. UjiT 

Uji-T (t-test) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji-t dua 

sampel. Menurut Syofian Siregar (2013:248) ; “Uji-T adalah salah satu uji 

statistika yang pengujian hipotesisnya didekati dengan distribusi normal”.  

Adapun tahap yang dilakukan adalah : 

1) Menentukan hipotesis dalam model statistik 

Hipotesis dalam model statistik dalam Uji-T ini adalah : 

Ho :µ1 = µ2 

Ha :µ1≠µ2 

Berdasarkan hipotesis dalam model statistik diatas, jika dihubungkan 

dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa : 

H0 : µ1 =  µ2 ; berarti tidak ada perbedaan rata-rata kinerja antara 

pegawai yang mempunyai stres kerja tinggi dan rendah ; 

Ha : µ1 ≠  µ2 ; berarti ada perbedaan rata-rata kinerja antara pegawai 

yang mempunyai stres kerja tinggi dan rendah. 

2) Menentukan taraf signifikan 

Pada tahap ini, akan menentukan seberapa besar peluang membuat 

resiko kesalahan dalam mengambil keputusan menolak hipotesis 

yang benar. Biasanya dilambangkan dengan α taraf kesalahan atau 

kekeliruan. 
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3) Menentukan uji yang akan digunakan 

Uji statistik dilakukan dengan SPSS 17 yang digunakan adalah 

sampel paired test. Uji ini digunakan karena datanya bersifat 

interval/rasio, data dua sampel berpasangan. 

Untuk Uji-T rumus yang digunakan adalah (Syofian Siregar, 2013; 

252): 

   X̅ - Y̅ 

thitung= ----------------------------------------- 

      √S1
2   S2

2                  S1                S2 
      ---- + ---- - 2r   ----        ----       

       n1    n2      √n1            √n2 

 

Keterangan: 

n1 = sampel pertama 

n2 = sampel kedua 

r   = nilai koefisien korelasi 

S  = Nilai Varian 

Nilai  korelasi (r) dihitung dengan rumus : 

   n ( ∑XY ) - ( ∑X)(∑Y ) 

r  = ----------------------------------------------------- 

  √ [n(∑X2) - [(∑X)2] [n(∑Y2) - [(∑Y)2] 

 

Keterangan: 

X=nilai pengukuran untuk variable X 

Y=nilai pengukuran untuk variable Y 

n= jumlah responden 
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4) Kaidah pengujian 

Kaidah pengujian dalam hal ini adalah : 

Jika :ttabel≤ thitung≤ ttabel(α/2), maka Ho diterima 

Jika :ttabel>ttabel(α/2), maka Ho ditolak 

Alternatif yang mendampingi hipotesis H tergantung pada hal yang 

ingin diketahui. Apabila persoalannya ingin mengetahui adanya perbedaan 

antara kedua rata-rata sampel, maka alternatif yang digunakan adalah H : 

µ1 ≠  µ2 . 

Berdasarkan uraian alternatif diatas, jika dihubungkan dalam 

penelitian ini, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut : 

H0 : µ1 =  µ2 ; berarti tidak ada perbedaan rata-rata kinerja antara 

pegawai yang mempunyai stres kerja tinggi dan rendah ; 

Ha : µ1 ≠  µ2 ; berarti ada perbedaan rata-rata kinerja antara pegawai 

yang mempunyai stres kerja tinggi dan rendah. 

 

5. Defenisi Operasional 

Dalam penelitian ini, stres kerja diukur dari jawaban kuesioner, 

yang mana butir-butir pertanyaan disesuaikan dengan indikator yang 

diturunkan dari pengukuran kinerja.  

Menurut Kim (1996) dalam Istijanto (2008;184) dalam mengukur 

stres kerja, ada 5 (lima) macam sumber stres yang akan diteliti, yaitu : 
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1) Ketidakjelasan peran (role ambiguity) ; adalah ketidakjelasan apa 

yang akan menjadi tanggung jawab pekerjaan. 

2) Konflik peran(role conflict); terjadi pada saat tugas-tugas pekerjaan 

yang saling bertentangan. 

3) Beban pekerjaan (workload) ; terjadi disaat kekurangan waktu untuk 

menjalankan tugas atau tidak cukup waktu dalam menjalankan 

pekerjaan. 

4) Ketidaktersediaan sumber daya (resource inadequacy) ; jika seorang 

tidak ada dukungan fasilitas untuk menjalankan pekerjaan. 

5) Bahaya yang dirasakan karyawan ; lingkungan atau tempat kerja yang 

mempengaruhi kondisi fisik atau kesehatan. 

Untuk penilaian kinerja, penilaiannya berdasarkan Analisis Beban 

Kerja yang dilaksanakan secara kerjasama oleh BPKAD Prov. Kalbar 

dengan Reforma Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada Tahun 2013.  
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