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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Pada tahun 1981, di Yogyakarta UMY bergabung dengan sebuah 

sekolah pendidikan guru milik Muhammadiyah, yang bernama Sekolah 

Pendidikan Guru (SPG) Muhammadiyah 1 Yogyakarta. SPG 

Muhammadiyah 1 Yogyakarta ini menjadi awal mula didirikannya tempat 

perkuliahan bagi mahasiswa UMY.  

Dalam perkembangan awal, pada tahun 1985, UMY telah mampu 

melangkah mandiri dengan membangun gedung sendiri yang berada di 

Lapangan Asri, Wirobrajan dan kemudian menjadi kampus 1 UMY yang 

tepatnya berada di Jl. HOS Cokroaminoto No 17 Yogyakarta. 

Pada tahun 1988, menjadi awal dari terciptanya kampus terpadu UMY 

seperti yang dikenal masyarakat luas hingga saat ini. Kampus terpadu UMY 

ini berdiri di atas lahan seluas 25 hektar yang terletak di Jl. Brawijaya, 

Geblagan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 

55183. 

Pada tahun 2010, UMY berhasil menetapkan dirinya sebagai 

kampus yang patut diperhitungkan sepak terjangnya di dunia pendidikan 

tinggi ditunjukkan dengan semakin memadai dan representatifnya fasilitas 

yang disediakan. 
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Puncaknya pada tahun 2013, UMY berhasil mendapatkan akreditasi 

A dari berdasar keputusan BAN-PT No. 061/SK/BAN-PT/Ak- 

IV/PT/II/2013. Hal ini menjadi bukti bahwa secara nasional pun kualitas 

UMY tidak kalah saing dengan Perguruan Tinggi yang lainnya. 

Hingga saat ini, UMY telah mendapat akreditasi internasional dari 

QS Stars dengan perolehan Bintang 5 untuk bidang Fasilitas (Facility), 

Tanggungjawab Sosial (Social Responsibilty), dan Inklusivitas 

(Inclusiveness), Bintang 4 untuk bidang Pengajaran (Teaching) dan Bintang 

3 untuk bidang Daya Serap Lulusan (Employability). 

1. Adapun berikut daftar fakultas beserta jurusan kuliah di Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta: 

a. Fakultas Kedokteran 
 

i. Pendidikan Dokter 

 

ii. Pendidikan Dokter Gigi 

 

iii. Ilmu Keperawatan 

 

iv. Farmasi 

 

b. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 

 

i. Ilmu Pemerintahan 

 

ii. Ilmu Komunikasi 

 

iii. Ilmu Hubungan Internasional 

 

c. Fakultas Pendidikan Bahasa 
 

i. Pendidikan Bahasa Inggris 

 
ii. Pendidikan Bahasa Arab 
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iii. Pendidikan Bahasa Jepang 

 

d. Fakultas Pertanian 

 

i. Agribisnis 
 

ii. Agroteknologi 

 

e. Fakultas Teknik 

 

i. Teknik Sipil 

 

ii. Teknik Elektro 

 

iii. Teknik Mesin 
 

iv. Teknologi Informasi 

 

f. Fakultas Hukum 

 

i. Ilmu Hukum 
 

g. Fakultas Agama Islam 

 

i. Komunikasi dan Penyiaran Islam (Komunikasi dan 

Konseling Islam) 

ii. Pendidikan Agama Islam 

 

iii. Muamalat 

 

h. Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

 

i. Manajemen 

 

ii. Akuntansi 

 

iii. Ilmu Ekonomi 
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2. Data jumlah karyawan pada objek penelitian: 

 

Tabel 4.1 Data Jumlah Karyawan 

Nama Fakultas Data Biro Data Lapangan 

Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis 

17 28 

Fakultas Hukum 14 14 

Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik 

22 22 

Fakultas Pendidikan 

Bahasa 

9 9 

Fakultas Agama Islam 25 35 

Pasca Sarjana 20 20 

 
 

B. Gambaran Umum Subjek Penelitian 

 

1. Hasil Penyebaran Kuesioner 
 

Pada penelitian ini, peneliti menyebarkan kuesioner di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas 

Hukum, Fakultas Pendidikan Bahasa, Fakultas Agama Islam, dan Pasca 

Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Peneliti 

menyebarkan kepada karyawan yang berjumlah 120 orang. 

Peneliti menggunakan data yang diperoleh dari hasil penyebaran 

untuk selanjutnya diolah sebanyak 115 kuesioner. Dari penyebaran 

kuesioner sejumlah 120 kuesioner dan dikembalikan sejumlah 115 

kuesioner karena ada 5 kuesioner yang tidak kembali dengan alasan 

hilang. 
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Berikut adalah tingkat pengembalian kuesioner oleh responden yang 

disajikan dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 4.2 Klasifikasi Kuesioner 

 

No Kuesioner 
Jumlah 

1 Kuesioner yang dibagikan 
120 

2 Kuesioner yang dikembalikan 
115 

3 Kuesioner yang tidak kembali 
5 

4 Kuesioner yang tidak layak uji 
27 

5 Kuesioner yang layak uji 
88 

 

 
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa ada 120 kuesioner 

yang dibagikan kepada responden, ada 115 kuesioner yang 

dikembalikan kepada peneliti, serta ada 27 kuesioner yang tidak layak 

uji dengan ciri kuesioner diisi hanya pada satu kolom jawaban, sehingga 

kuesioner yang dikatakan layak untuk diuji yaitu sebanyak 88 

kuesioner. 

2. Deskripsi Responden 

 

a. Deskripsi responden berdasarkan status karyawan 

 

Pada penelitian ini, responden berdasarkan status karyawan 

dibagi menjadi 5 golongan yaitu karyawan tetap, karyawan kontrak 

universitas, kontrak unit, temporary workers, dll. Berikut data 

responden berdasarkan status karyawan: 
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Status Pegawai 
 

5% 

34% 

43% 

3% 
15% 

Karyawan Tetap 
 

Karyawan Kontrak 
Universitas 

Kontrak Unit 
 

Temporary 
Workers 

 

 

Tabel 4.3 Data Responden Berdasarkan Status Karyawan 

 
No Status Karyawan Frekuensi Persentase (%) 

1 Karyawan Tetap 30 34.1 

2 Karyawan Kontrak 

Universitas 

3 3.4 

3 Kontrak Unit 13 14.8 

4 Temporary Workers 38 43.2 

5 Dll 4 4.5 

Sumber: Lampiran 4 Data Responden 

 

Berdasarkan penjelasan tabel 4.3 disimpulkan bahwa 

responden didominasi oleh temporary workers yaitu sebanyak 38 

orang (43.2%). Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

responden adalah karyawan temporer. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa sebagian besar karyawan yang bekerja di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas 

Hukum, Fakultas Pendidikan Bahasa, Fakultas Agama Islam, dan 

Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta masih belum 

mendapatkan kejelasan tentang status kekaryawanannya. 

 

Gambar 4.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Status Karyawan 
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b. Deskripsi responden berdasarkan umur 

 

Pada penelitian ini, responden berdasarkan status karyawan 

dibagi menjadi 3 golongan yaitu rentang umur antara 20-35 tahun, 

35-45 tahun, dan umur diatas 45 tahun. Berikut data responden 

berdasarkan umur: 

Tabel 4.4 Data Responden Berdasarkan Umur 

 
No Umur (tahun) Frekuensi Persentase (%) 

1 20-35 53 60.2 

2 35-45 8 9.1 

3 >45 27 30.7 

Sumber: Lampiran 4 Data Responden 

 

Berdasarkan penjelasan tabel 4.4 disimpulkan bahwa 

responden didominasi oleh karyawan kelompok umur 20-35 tahun 

yaitu sebanyak 53 orang (60.2%). Jadi dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar responden adalah karyawan berusia 20-35 tahun. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar karyawan 

yang bekerja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Pendidikan Bahasa, 

Fakultas Agama Islam, dan Pasca Sarjana Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta memiliki usia yang produktif untuk 

menunjang kinerja. 
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Gambar 4.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Umur 

c. Deskripsi responden berdasarkan tingkat pendidikan 

 

Pada penelitian ini, responden berdasarkan status karyawan 

dibagi menjadi 5 golongan yaitu SLTP/Sederajat, SLTA/Sederajat, 

Diploma, S1, S2. Berikut data responden berdasarkan tingkat 

pendidikan: 

Tabel 4.5 Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 
No Pendidikan Frekuensi Persentase (%) 

1 SLTP/Sederajat 4 4.5 

2 SLTA/Sederajat 22 25.0 

3 Diploma 1 1.1 

4 S1 58 65.9 

5 S2 3 3.4 

Sumber: Lampiran 4 Data Responden 

 

Berdasarkan penjelasan tabel 4.5 disimpulkan bahwa 

responden didominasi oleh karyawan dengan tingkat pendidikan S1 

sebanyak 58 orang (65.9%). Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar responden adalah karyawan dengan tingkat pendidikan S1. 

Umur (tahun) 
 

 
31% 

 
60% 

9% 

20-35 

35-45 

>45 
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Tingkat Pendidikan 
 
 

3%5% 

25% 

 
1% 

66% 

SLTP/Sederajat 

SLTA/Sederajat 

Diploma 

S1 

S2 

 

 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar karyawan 

yang bekerja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Pendidikan Bahasa, 

Fakultas Agama Islam, dan Pasca Sarjana Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta memiliki tingkat pendidikan yang 

tinggi, sehingga kualitas SDM yang dimiliki juga baik. 

 

Gambar 4.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

 
d. Deskripsi responden berdasarkan masa kerja 

 

Pada penelitian ini, responden berdasarkan masa kerja dibagi 

menjadi 7 golongan yaitu <1, 1-7, 8-14, 15-21, 22-28, 29-35, dan 

>35 tahun. Berikut data responden berdasarkan masa kerja: 

Tabel 4.6 Data Responden Berdasarkan Masa Kerja 
No Masa Kerja (tahun) Frekuensi Persentase (%) 

1 <1 30 34.1 

2 1-7 22 25.0 

3 8-14 3 3.4 
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Lanjutan Tabel 4.6 

4 15-21 7 8 

5 22-28 23 26.1 

6 29-35 1 1.1 

7 >35 2 2.3 

Sumber: Lampiran 4 Data Responden 
 

Berdasarkan penjelasan tabel 4.6 disimpulkan bahwa 

responden didominasi oleh karyawan dengan masa kerja <1 tahun 

sebanyak 30 orang (34.1%). Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar responden adalah karyawan dengan masa kerja <1 tahun. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar karyawan 

yang bekerja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Pendidikan Bahasa, 

Fakultas Agama Islam, dan Pasca Sarjana Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta merupakan karyawan baru, sehingga 

diharapkan dengan semangat baru dapat memunculkan harapan 

baru. 

 

Gambar 4.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Masa Kerja 
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C. Uji Kualitas Instrumen 

 

1. Hasil Uji Validitas 

 

Melalui uji validitas instrumen dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat instrumen yang gugur. Kriteria yang diterapkan untuk 

mengukur valid tidaknya suatu data adalah jika nilai signifikansi < 0,05 

(a = 5 %), maka pernyataan dinyatakan valid. Jika signifikansi > 0,05 

(a = 5 %), maka pernyataan dinyatakan tidak valid (Sugiyono, 2018). 

Berikut penjelasan dari Hasil Uji Validitas Instrumen dijelaskan dalam 

tabel berikut ini: 

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Instrumen 

 
Variabel Jumlah Butir 

Awal 

Jumlah Butir 

yang Gugur 

Jumlah Butir 

Valid 

Stres kerja 10 0 10 

Kepuasan kerja 6 0 6 

Workplace 

deviant 

behaviour 

18 0 18 

Sumber: Lampiran 3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Hasil Uji Validitas Instrumen menunjukan bahwa untuk kuesioner 

variabel stres kerja memiliki 10 item pertanyaan yang valid dan tidak 

ada item pertanyaan yang gugur. Variabel kepuasan kerja memiliki 6 

item pertanyaan yang valid dan tidak ada item pertanyaan yang gugur. 

Variabel workplace deviant behaviour memiliki 18 item pertanyaan 

yang valid dan tidak ada item pertanyaan yang gugur. Maka dapat 

disimpulkan dari uji validitas instrumen pada tabel 4.7 bahwa hasil uji 

tersebut adalah valid dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. 
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2. Hasil Uji Reliabilitas 

 

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengetahui seberapa terpercaya 

atau konsisten instrumen yang digunakan peneliti untuk dijadikan 

sebagai alat pengumpulan data. Uji Reliabilitas dapat dilakukan dengan 

menghitung Cronbach Alpha masing-masing item pertanyaan dengan 

bantuan aplikasi komputer SPSS. Suatu instrumen dikatakan Reliable 

jika mempunyai nilai Alpha positif dan lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 

2017). Semakin besar nilai Alpha, maka alat pengukur yang digunakan 

semakin handal (Reliable). Berikut adalah penjelasan dari Hasil Uji 

Reliabilitas Instrumen dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Variabel Nilai Cronbach 

Alpha 

Keterangan 

Stres kerja 0.710 Reliabel 

Kepuasan kerja 0.731 Reliabel 

Workplace 

deviant 

behaviour 

0.738 Reliabel 

Sumber: Lampiran 3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Berdasarkan  tabel  4.8  Uji  Reliabilitas  dilakukan  terhadap   item 

pernyataan yang telah dinyatakan reliabel. Suatu variabel dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban terhadap pernyataan selalu konsisten 

dari waktu ke waktu. Jadi hasil uji reliabilitas dari variabel stres kerja 

sebesar 0,710, kepuasan kerja sebesar 0,731, dan workplace deviant 

behaviour sebesar 0,738. Seluruh instrumen memiliki nilai Alpha lebih 

besar dari 0,6. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan 

dari  tiga  variabel  yang diteliti adalah  reliabel  karena memiliki nilai 
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Cronbach Alpha > 0,6. Artinya ketiga instrumen yaitu stress kerja, 

kepuasan kerja, dan workplace deviant behaviour dinyatakan reliabel 

atau memenuhi syarat untuk melanjutkan analisis ini. 

D. Hasil Analisis Deskriptif 
 

Hasil uji analisis deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk 

menjelaskan berupa deskripsi data yang dapat dilihat dari nilai minimun, 

maksimum, mean (rata – rata), dan standar deviasi. Hasil pengukuran dari 

Uji Deskripsi Statistik dapat ditentukan interval kelasnya sebagai berikut: 

Interval = 
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚−𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 

𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 

 

1. Interpretasi Nilai Variabel Stres Kerja dan Kepuasan Kerja 

 
Interval = (5-1)/5 = 0,8 

 

Berdasarkan interval diatas, maka interpretasi dari nilai kelas–kelas 

interval atas jawaban yang diperoleh dari responden adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.9 Interpretasi Dari Nilai Kelas-Kelas Interval 

Interval Interpretasi 

1,00 – 1,79 Sangat rendah 

1,80 – 2,59 Rendah 

2,60 – 3,39 Sedang 

3,40 – 4,19 Tinggi 

4,20 – 5,00 Sangat Tinggi 
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2. Interpretasi Nilai Variabel Workplace Deviant Behaviour 

 
Interval = (7 − 1)/7 = 0,86  

 

Berdasarkan interval diatas, maka interpretasi dari nilai kelas–kelas 

interval atas jawaban yang diperoleh dari responden adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.10 Interpretasi Dari Nilai Kelas-Kelas Interval 

Interval Interpretasi 

1,00 – 1,85 Sangat rendah 

1,86 – 2,71 Rendah 

2,72 – 3,57 Agak Rendah 

3,58 – 4,43 Sedang 

4,44 – 5,29 Agak Tinggi 

5,30 – 6,15 Tinggi 

6,16 – 7,00 Sangat tinggi 

Adapun perhitungan uji analisis deskriptif dari masing-masing 

variabel dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Variabel Stres Kerja 

 

Hasil tanggapan responden terhadap stres kerja dengan jumlah 

responden (N) adalah 88 responden. Berikut adalah hasil rangkuman 

tanggapan responden atas pernyataan dalam kuesioner: 
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Tabel 4.11 Analisis Deskriptif Variabel 

 

No Pernyataan Min Max Mean 
Std. Deviasi 

 
1 

Anda merasa kesulitan dalam 

memenuhi standar layanan 

yang telah ditetapkan 

 

1 

 

5 

 

2.14 

 

.847 

 

 
2 

Dalam menjalankan pekerjaan 

anda ditekan dengan banyak 

peraturan dan kedisplinan 

yang tinggi 

 

 
1 

 

 
4 

 

 
2.30 

 

 
.886 

 

3 
Pekerjaan Anda sangat 
menyita waktu anda dalam 
bekerja 

 
1 

 
5 

 
2.67 

 
1.047 

 
4 

Pekerjaan tidak memberikan 

waktu yang cukup bagi anda 

untuk beristirahat 

 

1 

 

5 

 

2.23 

 

1.003 

 

 
5 

Tugas dan tanggungjawab 

yang diberikan sesuai dengan 

pendidikan dan kemampuan 

anda 

 

 
1 

 

 
5 

 

 
3.67 

 

 
.906 

 
6 

Anda sering dilibatkan dalam 
berbagai tugas pekerjaan di 
luar job deskripsi sebagai 
frontline 

 

1 

 

5 

 

3.32 

 

1.056 

 

7 
Atasan anda tidak memberikan 
instruksi pekerjaan yang cukup 
jelas 

 
1 

 
5 

 
2.48 

 
1.093 

 

 
8 

Peran yang anda terima dari 

perusahaan ini sering 

bertentangan satu sama lain 

sehingga membingungkan 

 

 
1 

 

 
5 

 

 
2.39 

 

 
.780 

 
9 

Pekerjaan menuntut anda 

untuk segera diselesaikan 
 

1 

 
5 

 
3.56 

 
1.081 

 
10 

Tugas anda sebagai frontliner 

sesuai dengan karakteristik 

anda 

 

1 

 

5 

 

3.48 

 

1.039 

Rata-rata 2.84 
 

Sumber: Lampiran 4 Uji Analisis Deskriptif 
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Pada tabel 4.11 dapat diketahui bahwa uji analisis deskriptif 

responden memberikan penilaian tentang variabel stres kerja adalah dengan 

rata-rata sebanyak 2,84. Berdasarkan pada tabel 4.9, nilai tersebut berarti 

bahwa karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Pendidikan Bahasa, Fakultas 

Agama Islam, dan Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

memiliki tingkat stres kerja yang Sedang. 

2. Variabel Kepuasan Kerja 
 

Hasil tanggapan responden terhadap kepuasan kerja dengan jumlah 

responden (N) adalah 88 responden. Berikut adalah hasil rangkuman 

tanggapan responden atas pernyataan dalam kuesioner: 

Tabel 4.12 Analisis Deskriptif Variabel 

 

 
No 

 
Pernyataan 

Min Max Mean 

Std. 

Deviasi 

1 Anda puas dengan pekerjaan 1 5 3.75 1.137 

 

2 

Anda lebih menyukai pekerjaan 

daripada yang lainnya 

 

1 

 

5 

 

3.03 

 

1.227 

3 
Anda menghabiskan waktu 

untuk bekerja keras 1 5 3.41 1.024 

4 
Anda dihargai dalam 

pekerjaan 1 5 4.02 .994 

5 
Anda proaktif dalam 

pekerjaan 1 5 3.78 .837 

6 
Pekerjaan anda sangat 

penting 1 5 4.01 .837 

Rata-rata 3.67  

Sumber: Lampiran 4 Uji Analisis Deskriptif 



69 
 

Pada tabel 4.12 dapat diketahui bahwa uji statistik deskriptif 

responden memberikan penilaian tentang variabel kepuasan kerja adalah 

dengan rata-rata sebanyak 3,67. Berdasarkan pada tabel 4.9, nilai tersebut 

berarti bahwa karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Pendidikan Bahasa, Fakultas 

Agama Islam, dan Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi. 

3. Variabel Workplace Deviant Behaviour 

 

Hasil tanggapan responden terhadap workplace deviant behaviour 

dengan jumlah responden (N) adalah 88 responden. Berikut adalah hasil 

rangkuman tanggapan responden atas pernyataan dalam kuesioner: 

Tabel 4.13 Analisis Deskriptif Variabel 
 

No 
 

Pernyataan 
 

Min 
 

Max 
 

Mean 

Std. 
Deviasi 

1 Mengejek seseorang di tempat kerja 
 

1 
 

7 
 

3.36 
 

2.280 

2 
Mengatakan sesuatu yang 
menyakitkan seseorang di tempat 
kerja. 

 
1 

 
7 

 
2.50 

 
1.900 

3 
Membuat ucapan yang 
mengandung unsur etnis, agama, 
atau rasial di tempat kerja. 

 
 

1 

 
 

7 

 
 

2.00 

 
 

1.661 

4 
Menyumpah serapahi 
seseorang di tempat kerja. 

 
1 

 
7 

 
1.90 

 
1.689 

5 
Melakukan kejahilan pada 
seseorang di tempat kerja. 

 
1 

 
7 

 
3.02 

 
2.228 

6 
Bertindak kasar terhadap 
seseorang di tempat kerja. 

 
1 

 
4 

 
1.56 

 
1.060 

 

Lanjutan Tabel 4.13 
    

 
No 

 
Pernyataan 

 
Min 

 
Max 

 
Mean 

Std. 
Deviasi 

7 

Secara terbuka 

mempermalukan seseorang di 
tempat kerja. 

 
1 

 
6 

 
1.60 

 
1.282 
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8 
Mengambil property 
pekerjaan tanpa izin. 

dari 
 

1 
 

7 
 

2.06 
 

1.865 

9 
Menghabiskan terlalu banyak 
waktu untuk melamun atau berpikir 
hal lain daripada bekerja. 

 

 
1 

 

 
7 

 

 
2.65 

 

 
1.924 

10 

Memalsukan kwitansi untuk 
mendapat penggantian uang lebih 
dari yang anda keluarkan untuk 
pengeluaran bisnis. 

 
 

1 

 
 

7 

 
 

1.65 

 
 

1.406 

11 
Mengambil istirahat tambahan atau 
lebih lama dari yang seharusnya 
diterima di tempat kerja anda 

 

 
1 

 

 
7 

 

 
3.28 

 

 
2.112 

12 
Datang terlambat ke tanpa 
izin. 

kantor 
 

1 
 

7 
 

3.39 
 

1.932 

13 
Mengotori lingkungan 
anda. 

kerja 
 

1 
 

7 
 

2.35 
 

1.876 

14 
Tidak mengikuti instruksi atasan 
anda. 

 
1 

 
7 

 
1.92 

 
1.628 

15 
Secara sengaja bekerja lebih 
lambat daripada yang seharusnya 
anda lakukan. 

 
1 

 
7 

 
2.27 

 
1.805 

16 
Membahas informasi rahasia 
perusahaan dengan orang yang 
tidak memiliki otoritas (wewenang). 

 

 
1 

 

 
7 

 

 
2.10 

 

 
1.942 

17 
Melibatkan sedikit usaha dalam 
melakukan pekerjaan anda. 

 
1 

 
7 

 
2.72 

 
2.171 

18 
Mempercepat pekerjaan untuk 
mendapat lemburan. 

 
1 

 
7 

 
2.52 

 
2.011 
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Lanjutan Tabel 4.13 

Rata-rata 2.38  

Sumber: Lampiran 4 Uji Analisis Deskriptif 

 
Pada tabel 4.13 dapat diketahui bahwa uji statistik deskriptif 

responden memberikan penilaian tentang variabel workplace deviant 

behaviour adalah dengan rata-rata sebanyak 2.38. Berdasarkan pada tabel 

4.10, nilai tersebut berarti bahwa karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas 

Pendidikan Bahasa, Fakultas Agama Islam, dan Pasca Sarjana Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta memiliki tingkat workplace deviant behaviour 

yang rendah. 

E. Uji Hipotesis 

 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengujian hipotesis dengan 

menggunakan teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan 

ialah uji regresi linier sederhana yang akan menguji apakah terdapat 

pengaruh antara variabel stres kerja terhadap variabel kepuasan kerja dan 

uji regresi linier berganda yang akan menguji apakah terdapat pengaruh 

antara variabel stres kerja dan kepuasan kerja berpengaruh terhadap 

workplace deviant behaviour. Setelah melakukan uji regresi linear 

sederhana dan berganda, peneliti melakukan uji sobel. Uji sobel digunakan 

untuk melihat signifikansi dari variabel yang berpengaruh terhadap variabel 

yang dipengaruhi. Dalam hal ini yaitu variabel stres kerja terhadap variabel 
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workplace deviant behaviour dengan kepuasan kerja sebagai variabel 

 

intervening. 

 

1. Pengaruh Stres kerja terhadap Kepuasan Kerja 

 

Untuk meneliti hubungan stres kerja terhadap kepuasan kerja perlu 

dilakukan uji regresi linear sederhana. Sebelum melakukan uji regresi 

linear sederhana, terlebih dahulu melakukan tahapan uji asumsi klasik 

untuk mengetahui apakah data yang digunakan layak untuk dilakukan 

uji regresi linear sederhana. 

a. Uji Asumsi Klasik 
 

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Berikut 

tahapannya: 

1) Uji Normalitas 
 

Untuk mendapat hasil regresi yang baik, sebuah data 

harus memiliki distribusi data yang normal atau paling tidak 

mendekati normal. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

uji normalitas dengan uji statistik Non-parametrik Kolmogorov- 

Smirnov (K-S). Suatu variabel dikatakan terdistribusi normal 

apabila nilai signifikansinya di atas Alpha 0,05 (Ghozali, 2016). 

Berikut adalah hasil dari uji normalitas dengan bantuan 

aplikasi SPSS versi 21: 
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Tabel 4.14 Uji Normalitas N-Par Model 1 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

N 88 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.117 

Asymp. Sig (2-tailed) .167 

Sumber: Lampiran 5 Uji Normalitas Model 1 

Berdasarkan analisis uji normalitas model 1 di atas, maka 

dapat dilihat bahwa nilai probabilitas yang dihasilkan adalah 

sebesar 0,165 lebih besar dari syarat data terdistribusi normal 

yaitu >0,05. Maka berdasar hasil tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa model regresi ini layak untuk dilakukan analisis 

selanjutnya. 

2) Uji Multikolinearitas 
 

Untuk mendeteksi ada dan tidaknya gejala 

multikolinearitas adalah dengan melihat nilai Tolerance dan 

Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai Tolerance lebih kecil 

dari 0,10 maka berarti terjadi multikolinearitas, sebaliknya jika 

nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 maka berarti tidak terjadi 

multikolinearitas, serta jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka 

tidak terjadi multikolinearitas, sebaliknya jika nilai VIF lebih 

besar dari 10,00 maka dapat dikatakan telah terjadi 

multikolinearitas. (Ghozali, 2017) 

Berikut adalah hasil dari uji multikolinearitas dengan 

bantuan aplikasi SPSS versi 21: 
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Tabel 4.15 Uji Multikolinearitas Model 1 

 
Variabel Tolerance VIF 

Stres Kerja 1.000 1.000 

Sumber: Lampiran 5 Uji Multikolinearitas Model 1 

Berdasarkan analisis uji multikolinearitas di atas, maka 

dapat dilihat bahwa nilai Tolerance dan VIF yang dihasilkan pada 

hubungan  stres  kerja  terhadap  kepuasan  kerja  adalah sebesar 

1.000 dan 1.000 memenuhi syarat data terbebas dari gejala 

multikolinearitas yaitu Tolerance bernilai >0,1  dan VIF bernilai 

< 10. Maka berdasar hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

model regresi 1 tidak terjadi multikolinearitas dan layak untuk 

dilakukan analisis selanjutnya. 

3) Uji Heteroskedastisitas 

 

Untuk mendeteksi ada dan tidaknya gejala 

heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji glejser. Uji 

heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji ada dan tidaknya 

perbedaan variansi dari nilai residual untuk semua pengamatan 

pada regresi linear (Rahmawati, 2017). 

Berikut adalah hasil dari uji heteroskedastisitas glejser 

 

dengan bantuan aplikasi SPSS versi 21: 

 

Tabel 4.16 Uji Heteroskedastisitas Model 1 
 

Variabel B β t Sig. 

Stres Kerja .069 .140 1.308 .194 

Sumber: Lampiran 5 Uji Heteroskedastisitas Model 1 



75 
 

 

 

Berdasarkan analisis uji heteroskedastisitas di atas, maka 

dapat dilihat bahwa nilai (Sig.) yang dihasilkan pada hubungan 

stres kerja terhadap kepuasan kerja adalah sebesar 0.194 lebih 

besar dari syarat data terbebas dari gejala heteroskedastisitas 

yaitu >0,05. Maka berdasar hasil tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa model regresi 1 tidak terjadi heteroskedastisitas dan layak 

untuk dilakukan analisis selanjutnya. 

b. Uji Hipotesis Regresi Linear Sederhana 
 

Analisis regresi linear sederhana merupakan suatu teknik 

analisis untuk menguji pengaruh hubungan variabel X (independen) 

terhadap variabel Y (dependen). Dalam hal ini untuk menguji 

pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja. 

Berikut adalah hasil dari analisis regresi linear sederhana 

dengan bantuan aplikasi SPSS versi 21: 

Tabel 4.17 Hasil analisis regresi linear sederhana 

 
 

Variabel 
 

B 
 

β 
 

Sig. 
Adjusted R 

Square 
t 

Stres Kerja -.233 -.315 .003 .089 -3.077 

Sumber: Lampiran 5 Hasil Uji Hipotesis 

 

Uji parsial t dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh 

secara parsial antara variabel independen yaitu stres kerja terhadap 

variabel dependen yaitu kepuasan kerja. 
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1) Uji t 
 

Uji parsial t dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh 

secara parsial antara variabel independen yaitu stres kerja 

terhadap variabel dependen yaitu kepuasan kerja. Mengacu hasil 

pengujian pada tabel 4.17, dapat dilihat bahwa nilai (Sig.) pada 

hubungan stres kerja terhadap kepuasan kerja adalah sebesar 

0.003, sedangkan nilai β adalah sebesar -0.315. Dari hasil tersebut 

dapat dilihat bahwa nilai (Sig.) hubungan stres kerja terhadap 

kepuasan kerja bernilai lebih kecil dari 0,05 serta nilai β bernilai 

negatif, maka berarti bahwa stres kerja berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kepuasan kerja. Dengan demikian hipotesis 1 

yang menyatakan stres kerja memiliki pengaruh negatif 

signifikan terhadap kepuasan kerja, diterima. 

2) Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) 

 
Berdasarkan hasil pada tabel 4.17, dapat dilihat bahwa nilai 

Adjusted R Square pada hubungan stres kerja terhadap kepuasan 

kerja adalah sebesar 0,089 atau berarti variabel stres kerja 

mempengaruhi kepuasan kerja sebesar 8,9% dan sisanya 91,1% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini. 

2. Pengaruh Stres Kerja dan Kepuasan Kerja terhadap Workplace 

Deviant Behaviour 

Untuk meneliti hubungan stres kerja terhadap workplace deviant 

behaviour melalui kepuasan kerja perlu dilakukan uji regresi linear 
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berganda. Sebelum melakukan uji regresi linear berganda, terlebih 

dahulu melakukan tahapan uji asumsi klasik untuk mengetahui apakah 

data yang digunakan layak untuk dilakukan uji regresi linear berganda. 

a. Uji Asumsi Klasik 
 

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Berikut 

tahapannya: 

1) Uji Normalitas 
 

Untuk mendapat hasil regresi yang baik, sebuah data 

harus memiliki distribusi data yang normal atau paling tidak 

mendekati normal. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

uji normalitas dengan uji statistik Non-parametrik Kolmogorov- 

Smirnov (K-S). Suatu variabel dikatakan terdistribusi normal 

apabila nilai signifikansinya di atas Alpha 0,05 (Ghozali, 2016). 

Berikut adalah hasil dari uji normalitas dengan bantuan 

aplikasi SPSS versi 21: 

Tabel 4.18 Uji Normalitas N-Par Model 2 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

N 88 

Kolmogorov-Smirnov Z .824 

Asymp. Sig (2-tailed) .506 

Sumber: Lampiran 5 Uji Normalitas Model 2 

Berdasarkan analisis uji normalitas model 2 di atas, maka 

dapat dilihat bahwa nilai probabilitas yang dihasilkan adalah 

sebesar 0,506 lebih besar dari syarat data terdistribusi normal 

yaitu  >0,05.  Maka  berdasar  hasil  tersebut,  dapat disimpulkan 
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bahwa model regresi ini layak untuk dilakukan analisis 

selanjutnya. 

2) Uji Multikolinearitas 
 

Untuk mendeteksi ada dan tidaknya gejala 

multikolinearitas adalah dengan melihat nilai Tolerance dan 

Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai Tolerance lebih kecil 

dari 0,10 maka berarti terjadi multikolinearitas, sebaliknya jika 

nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 maka berarti tidak terjadi 

multikolinearitas, serta jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka 

tidak terjadi multikolinearitas, sebaliknya jika nilai VIF lebih 

besar dari 10,00 maka dapat dikatakan telah terjadi 

multikolinearitas. (Ghozali, 2017) 

Berikut adalah hasil dari uji multikolinearitas dengan 

bantuan aplikasi SPSS versi 21: 

Tabel 4.19 Uji Multikolinearitas Model 2 
 

Variabel Tolerance VIF 

Stres Kerja .901 1.110 

Kepuasan Kerja .901 1.110 

Sumber: Lampiran 5 Uji Multikolinearitas Model 2 

Berdasarkan analisis uji multikolinearitas di atas, maka 

dapat dilihat bahwa nilai Tolerance dan VIF yang dihasilkan pada 

hubungan stres kerja terhadap workplace deviant behaviour 

adalah sebesar 0.901 dan 1.110. Pada hubungan kepuasan kerja 

terhadap workplace deviant behaviour nilai Tolerance dan VIF 

yang dihasilkan adalah 0.901 dan 1.110. Maka dapat disimpulkan 
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bahwa kedua hubungan tersebut memenuhi syarat data terbebas 

dari gejala multikolinearitas yaitu Tolerance bernilai >0,1 dan 

VIF bernilai < 10. Jadi model regresi 2 tidak terjadi 

multikolinearitas dan layak untuk dilakukan analisis selanjutnya. 

3) Uji Heteroskedastisitas 
 

Untuk mendeteksi ada dan tidaknya gejala 

heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji glejser. Uji 

heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji ada dan tidaknya 

perbedaan variansi dari nilai residual untuk semua pengamatan 

pada regresi linear (Rahmawati, 2017). 

Berikut adalah hasil dari uji heteroskedastisitas glejser 
 

dengan bantuan aplikasi SPSS versi 21: 

 

Tabel 4.20 Uji Heteroskedastisitas Model 2 
 

Variabel B β t Sig. 

Stres Kerja .156 .083 .737 .463 

Kepuasan Kerja -.219 -.087 -.765 .447 

Sumber: Lampiran 5 Uji Heteroskedastisitas Model 2 

Berdasarkan analisis uji heteroskedastisitas di atas, maka 

dapat dilihat bahwa nilai (Sig.) yang dihasilkan pada hubungan 

stres kerja terhadap workplace deviant behaviour adalah sebesar 

0.463 lebih besar dari syarat data terbebas dari gejala 

heteroskedastisitas yaitu >0,05. Pada hubungan kepuasan kerja 

terhadap workplace deviant behaviour nilai (Sig.) yang 

dihasilkan  adalah  sebesar  0.447  lebih  besar  dari  syarat  data 
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terbebas dari gejala heteroskedastisitas yaitu >0.05. Maka 

berdasar hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa model regresi 2 

tidak terjadi heteroskedastisitas dan layak untuk dilakukan 

analisis selanjutnya. 

b. Uji Hipotesis Regresi Linear Berganda 
 

Analisis regresi linear berganda merupakan suatu teknik 

analisis untuk menguji pengaruh hubungan dua atau lebih variabel X 

(independen) terhadap variabel Y (dependen). Dalam hal ini untuk 

menguji pengaruh stres kerja dan kepuasan kerja terhadap workplace 

deviant behaviour. Dalam pengujian ini akan diuji pengaruh secara 

simultan atau uji F maupun secara parsial atau uji t, serta koefisien 

determinasi (Adjusted R Square). Hasil analisis tersebut dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut dengan bantuan bantuan SPSS versi 21: 

Tabel 4.21 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 
 

 

Variabel 

 

β 

 

Sig. t 
t Sig. F F 

Adjusted R 
Square 

Stres Kerja .217 .038 2.109 0.000 9.726 .167 

Kepuasan 
Kerja 

-.311 .003 -3.013 0.000 9.726 .167 

Sumber: Lampiran 5 Hasil Uji Hipotesis 

Hasil pengujian tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 

1) Uji t 

 

Uji parsial t dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh 

secara parsial antara variabel independen yaitu stres kerja dan 
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kepuasan kerja terhadap variabel dependen yaitu workplace 

deviant behaviour. 

Mengacu hasil pengujian pada tabel 4.21, dapat dilihat 

bahwa nilai (Sig. t) pada hubungan kepuasan kerja terhadap 

workplace deviant behaviour adalah sebesar 0.003, sedangkan 

nilai β adalah sebesar -0.311. Dari hasil tersebut dapat dilihat 

bahwa nilai (Sig. t) hubungan kepuasan kerja terhadap workplace 

deviant behaviour bernilai lebih kecil dari 0,05 serta nilai β 

bernilai negatif, maka berarti bahwa kepuasan kerja berpengaruh 

negatif signifikan terhadap workplace deviant behaviour. 

Pada hubungan stres kerja terhadap workplace deviant 

behaviour, didapatkan hasil bahwa nilai (Sig. t) adalah sebesar 

0.038 atau lebih kecil dari 0,05 serta nilai β bernilai positif yaitu 

0.217, maka dapat disimpulkan bahwa variabel stres kerja 

berpengaruh positif signifikan terhadap workplace deviant 

behaviour. 

2) Uji F 
 

Uji F dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh secara 

simultan antara variabel independen yaitu stres kerja dan 

kepuasan kerja terhadap variabel dependen yaitu workplace 

deviant behaviour. 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.21, dapat dilihat bahwa nilai 

F hitung sebesar 9.726 dan nilai (Sig. F) sebesar 0.000. Dari hasil 
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ini dapat dilihat bahwa nilai (Sig. F) bernilai lebih kecil dari 0.05, 

maka berarti bahwa variabel stres kerja dan kepuasan kerja secara 

simultan berpengaruh terhadap workplace deviant behaviour. 

Dengan demikian hipotesis 2 yang menyatakan kepuasan kerja 

memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap workplace deviant 

behaviour, diterima dan hipotesis 3 yang menyatakan stres kerja 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap workplace deviant 

behaviour, diterima. 

3) Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) 
 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.21, dapat dilihat bahwa 

nilai Adjusted R Square pada hubungan stres kerja dan kepuasan 

kerja terhadap workplace deviant behaviour adalah sebesar 0,167 

atau berarti variabel stres kerja dan kepuasan kerja 

mempengaruhi workplace deviant behaviour sebesar 16,7% dan 

sisanya 83,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada 

dalam penelitian ini. 

3. Pengaruh Stres Kerja terhadap Workplace Deviant Behaviour 

 

dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening. 

 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan teknik 

analisis jalur atau Path Analysis untuk menguji pengaruh mediasi atau 

Intervening. Path Analysis merupakan pengembangan dari analisis 

regresi linier berganda dan merupakan penggunaan analisis regresi 
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untuk meneliti hubungan kausalitas antara variabel yang telah 

diterapkan sebelumnya. (Ghozali, 2017) 

Analisis jalur digunakan untuk menguji persamaan regresi 

yang diikuti oleh beberapa variabel independen dan dependen 

sekaligus, sehingga memungkinkan adanya pengujian terhadap 

variabel mediasi atau intervening. Analisis jalur atau path analysis 

juga dapat mengukur hubungan langsung antar variabel di dalam 

model ataupun hubungan tidak langsung antar variabel yang ada di 

dalam model. (Ghozali, 2017) 

Analisis jalur ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh 

hubungan variabel stres kerja (X) terhadap workplace deviant 

behavior (Y) melalui kepuasan kerja (Z) sebagai variabel intervening. 

Berdasar  Tabel  4.17 dan  4.21 dapat  dilihat bahwa β pada 

pengaruh X terhadap Z adalah sebesar -0.315 dan β pada pengaruh X 

terhadap Y adalah sebesar 0.217 serta β pada pengaruh Z terhadap Y 

adalah sebesar -0.311. 
 

Maka dalam penelitian ini disajikan bentuk diagram jalur 

sebagai berikut: 



84 
 

Stres kerja 
Kepuasan 

Kerja 
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behaviour 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

Gambar 4.1 Diagram jalur 

Berikut merupakan tabel Direct Effect, Indirect Effect, dan 

Total Effect: 

Tabel 4.22 Hasil Analisis Jalur 
 

Direct Effect 

𝑋  Z 

(p1) = -0,315 

Z  Y 

(p2) = -0,311 

𝑋  Y 

(p3) = 0.217 

Indirect Effect 

𝑋  Z  Y 

(p1 x p2 = (-)0.315 x (-)0.311 = 0.098 

Total Effect 

(Direct Effect + Indirect Effect = 0.217 + 0.098 = 0,315 

 

 
Berdasar analisis jalur pada tabel 4.22, dapat dilihat bahwa 

pengaruh langsung antara stres kerja terhadap workplace deviant 

behaviour adalah sebesar 0,217 dan pengaruh tidak langsung antara 

stres kerja terhadap workplace deviant behaviour melalui kepuasan 

kerja adalah sebesar 0.098. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

-0.311 -0.315 

0.217 
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kerja tidak memediasi pengaruh stres kerja terhadap workplace 

deviant behaviour karena nilai hubungan langsung lebih besar 

daripada hubungan tidak langsung. 

Namun dari hasil perhitungan Sobel Test dengan bantuan 

kalkulator sobel, didapatkan nilai z sebesar 2,14. Suatu variabel 

dikatakan dapat memediasi apabila nilai z > 1,98. Berdasar hasil uji 

sobel tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel kepuasan kerja 

mememediasi hubungan antara variabel stres kerja terhadap 

workplace deviant behaviour karena nilai z < 1,98 dengan signifikansi 

5% secara positif. Jadi hipotesis 4 yang menyatakan bahwa stres kerja 

berpengaruh positif signifikan terhadap workplace deviant behaviour 

melalui kepuasan kerja, diterima. 

F. Pembahasan Hasil Pengujian 
 

Berdasarkan hasil analisis data di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa keseluruhan hipotesis dapat diterima. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh stres kerja terhadap workplace deviant behaviour 

dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening (studi pada karyawan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Fakultas Hukum, Fakultas Pendidikan Bahasa, Fakultas Agama Islam, dan 

Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). Adapun 

pembahasan hasil pengujian berdasarkan tujuan dari penelitian ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Pengaruh Stres Kerja terhadap Kepuasan Kerja 

 

Stres kerja merupakan perasaan psikologis yang buruk dari 

seorang karyawan terhadap pekerjaan maupun lingkungan pekerjaan 

yang disebabkan oleh kurangnya pengontrolan emosi diri sendiri, 

ketidaknyamanan terhadap lingkungan kerja, tekanan yang besar 

dari luar, dll. Tingkat stres kerja pada karyawan objek adalah 

sedang. Meskipun sedang, itu menunjukkan bahwa karyawan objek 

juga mengalami stres. Gambaran stres pada karyawan objek yang 

terlihat adalah berkaitan dengan ketersediaan waktu, yaitu 

banyaknya waktu yang harus mereka habiskan untuk melaksanakan 

pekerjaannya ditambah dengan dirasa kurang cukupnya waktu 

istirahat untuk karyawan. 

Kepuasan kerja merupakan suatu perasaan senang maupun 

tidak senang yang dialami karyawan terhadap pekerjaan mereka. 

Tingkat kepuasan kerja pada karyawan objek tinggi. Kepuasan kerja 

yang tinggi tersebut terlihat pada mayoritas karyawan objek yang 

tampak nyaman dengan kondisi kerja, hubungan antar rekan yang 

akrab dan menyenangkan, serta ramah terhadap mahasiswa, salah 

satunya dalam hal menerima permohonan untuk melakukan 

penelitian pada objek. 

Ketika karyawan mengalami stres kerja dengan tingkat yang 

sedang, walaupun mereka merasa tegang namun tetap masih ramah 
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terhadap mahasiswa sehingga akibatnya mereka merasa puas 

terhadap pekerjaannya. 

Penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu dari 

Kartikawati tahun 2016 dalam penelitiannya yang berjudul 

“Pengaruh   Stres   Kerja   Terhadap   Kepuasan   Kerja    

Karyawan Pada PT. Sri Rejeki Isman Textile Sukoharjo” penelitian 

ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan antara 

stres kerja terhadap kepuasan kerja. 

2. Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Workplace Deviant Behaviour 

Workplace deviant behaviour merupakan sebuah perilaku 

pelanggaran atau penyimpangan terhadap norma-norma dan budaya 

yang berlaku di sebuah organisasi atau perusahaan. Tingkat 

workplace deviant behaviour pada karyawan objek adalah rendah. 

Meskipun rendah, itu menunjukkan bahwa karyawan objek juga 

terindikasi melakukan workplace deviant behaviour. Gambaran 

workplace deviant behaviour pada karyawan objek yang terlihat 

adalah ada sebagian kecil karyawan yang kurang ramah, tidak 

komunikatif, dan cenderung ketus dalam memberikan pelayanan 

kepada mahasiswa. 

Ketika karyawan mengalami kepuasan kerja yang tinggi itu 

berarti bahwa karyawan nyaman atas apa yang mereka kerjakan dan 

merasa puas atas apa yang mereka dapatkan serta hubungan antar 

rekan yang akrab dan menyenangkan. Sehingga berakibat pada
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tingginya kepatuhan karyawan terhadap aturan serta norma 

perusahaan yang berdampak pada rendahnya tingkat workplace 

deviant behaviour. 

Penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu dari Arfah 

tahun 2015 dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kepuasan 

Kerja Terhadap Perilaku Menyimpang dan Organizational 

Citizenshipbehavior (Studi pada Baitul Maal wat Tamwi (BMT) di 

Provinsi Jawa Timur).” penelitian ini menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh negatif signifikan antara kepuasan kerja terhadap 

workplace deviant behaviour. 

3. Pengaruh Stres Kerja terhadap Workplace Deviant Behaviour 
 

Ketika karyawan mengalami stres kerja dengan tingkat yang 

sedang, itu berarti bahwa karyawan merasakan ada sesuatu yang 

tidak sesuai dengan yang ia harapkan. Sehingga berakibat pada 

munculnya workplace deviant behaviour dengan tingkat rendah dan 

sebanding dengan tingkat stres kerja. 

Penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu dari 

Wardani dan Yousef tahun 2016 dalam penelitiannya yang berjudul 

“Pengaruh Gaji, Stres Kerja, dan Keadilan Interaksional terhadap 

Perilaku Penyimpangan Pegawai (Employee Deviance) Studi Kasus 

terhadap Divisi Marketing PT. XYZ” penelitian ini menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara stres kerja 

terhadap workplace deviant behaviour. 
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4. Pengaruh Stres Kerja terhadap Workplace Deviant Behaviour 

 

dengan Kepuasan Kerja sebagai variabel intervening 

 

Berdasarkan hasil uji hipotesis 4 dalam penelitian ini, 

membuktikan bahwa terdapat pengaruh dari variabel kepuasan kerja 

sebagai variabel intervening terhadap hubungan stres kerja dengan 

workplace deviant behaviour. Dalam hal ini peneliti memilih 

menggunakan hasil analisis dari uji sobel. Dari uji tersebut, 

didapatkan bahwa nilai z atau nilai mediasi sebesar 2,14 > dari 

ketentuan yaitu 1,98. Hal ini berarti bahwa variabel kepuasan kerja 

mampu memediasi hubungan stres kerja terhadap workplace deviant 

behaviour dikarenakan nilai z > 1,98. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa dari hipotesis 4 yang menyatakan stres kerja 

berpengaruh positif terhadap workplace deviant behaviour melalui 

kepuasan kerja sebagai variabel tervening, dapat diterima. 

Ketika karyawan mengalami stres kerja dengan tingkat yang 

sedang, itu berarti bahwa karyawan merasakan ada sesuatu yang 

tidak sesuai dengan yang ia harapkan. Sehingga berakibat pada 

munculnya workplace deviant behaviour dengan tingkat rendah dan 

sebanding dengan tingkat stres kerja. Namun ketika hubungan stres 

kerja terhadap workplace deviant behaviour dimediasi oleh 

kepuasan kerja yang tinggi, maka pengaruh stres kerja terhadap 

workplace deviant behaviour menjadi rendah. 


