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Abstrak  

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini dilakukan untuk menganalisis 

Pengaruh Ketegangan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai. Melihat fenomena 

tersebut, maka penulis mencoba untuk melihat hubungan atau pengaruh 

Ketegangan Kerja sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi Kinerja 

Pegawai. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kutai Timur dengan sampel yang berjumlah 111 orang 

menggunakan metode sampling jenuh. Selanjutnya, data penelitian diperoleh 

dengan cara observasi, penyebaran kuesioner, dokumentasi dan penelitian 

kepustakaan. Kemudian dianalisis dengan menggunakan korelasi pearson 

product moment, analisis regresi linear sederhana, kecermatan prediksi dan 

analisis koefisien penentu atau koefisien determinasi. Setelah digunakan 

rangkaian uji statistik, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ketegangan 

Kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai 

di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur yaitu sebesar 

35,6% yang berarti bahwa sisanya 64,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

 

Kata Kunci : ketegangan, konflik, beban, ketidakjelasan, kinerja. 

 

Pendahuluan 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah memberikan definisi bahwa diberi kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Maka dalam rangka peneyelenggaraan 

pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan, diharapkan dapat 

mempercapat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini membawa 

konsekuensi logis bagi pemerintah daerah agar mengadakan kegiatan 

pengembangan serta pemberdayaan aparatur agar lebih profesional, responsif 

dan transparan. Mengingat kenyataan tersebut peningkatan kualitas sumberdaya 

manusia merupakan hal wajib yang harus dimiliki bagi setiap aparatur 
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penyelenggara pemerintahan. Aparatur pemerintah dituntut berperan dominan 

serta aktif dalam setiap kegiatan pemerintahan karena merupakan salah satu 

unsur terpenting dalam sebuah organisasi dan juga merupakan perencana, 

penentu dan penggerak terwujudnya tujuan organisasi. Meskipun faktor 

penunjang yang dibutuhkan oleh organisasi sudah tersedia dan sangat canggih, 

namun tidak ada manfaatnya bagi organisasi jika tidak ada sumberdaya 

manusia yang mampu menggunakannya dengan tepat.  

Mengatur pegawai adalah hal yang sulit dan kompleks, karena mereka 

mempunyai pikiran, perasaan, status, keinginan, dan latar belakang yang 

heterogen yang dibawa ke dalam lingkungan pekerjaan dan hal ini dapat 

mempengaruhi sikap-sikapnya terhadap pekerjaan yang diemban. Sikap 

tersebut juga menentukan kinerja, dedikasi, dan kecintaan terhadap pekerjaan 

yang dibebankan kepadanya. Oleh sebab itu perlu adanya manajemen 

sumberdaya manusia yang berfungsi mengatur tenaga kerja pegawai 

sedemikian rupa untuk mewujudkan tujuan yang optimal, serta hendaknya 

memberikan arahan yang positif sedangkan hal negatif harus dihindari sedini 

mungkin demi tercapainya tujuan yang diinginkan. 

Setiap instansi pasti menginginkan pegawainya mempunyai kinerja 

yang optimal agar dapat menyelesaikan tugas yang diemban secara cepat dan 

tepat. Jika penilaian kinerja yang sangat diperhatikan maka akan menjadi fokus 

bagi pegawai serta untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan yang bisa 

dicapai dalam bekerja. Keberhasilan kerja adalah indikator yang terkait dengan 

organisasi itu sendiri. Setiap organisasi akan menjalankan fungsi manajemen. 

Oleh karnanya, indikator kinerja tidak akan jauh dari fungsi manajemen yaitu 

melihat kualitas kerja yang meliputi ketelitian, memiliki keterampilan, 

kemampuan dalam menggunakan, dan menggunakan peralatan kerja serta 

kerapian dalam menyelesaikan pekerjaan, hubungan kerja seseorang baik 

secara vertikal dan horizontal maupun diagonal serta lapang dada ketika 

mendapat kritik dan saran, serta mampu menyesuaikan pekerjaan misalnya 

mampu menerima tugas utama dan mampu menyikapi secara cepat dan tepat. 

Namun untuk mewujudkan itu semua tidaklah mudah karena di dalam 

suatu instansi para individu atau pegawai akan menghadapi berbagai macam 

hambatan untuk bekerja dengan baik sehingga hasil kerja mereka dapat 

diterima dengan baik oleh pimpinan serta masyarakat yang membutuhkan. 

Manajemen kinerja merupakan sentral bagi suatu organisasi sehingga 

diharapkan mampu memberikan kontribusi secara optimal terhadap pencapaian 

tujuan. Penilaian atas kinerja pegawai merupakan langkah penting untuk 

menetapkan apakah pegawai tersebut berhasil atau gagal dalam melaksanakan 

perkerjaannya. Selain itu penilaian kinerja sangat penting bagi arti dan 

peranannya dalam pengambilan keputusan tentang berbagai hal, seperti 

identifikasi kebutuhan progam pendidikan dan pelatihan, perekrutan, seleksi, 

program pengenalan, penempatan, promosi atau demosi, sistem imbalan dan 

berbagai aspek lain dari keseluruhan proses manajemen sumberdaya manusia 
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secara efektif.Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai 

diantaranya motivasi, kepuasan kerja, tingkat ketegangan, kondisi fisik 

pekerjaan, sistem kompensasi, desain pekerjaan, dan aspek-aspek ekonomis, 

teknis serta keperilakuan lainnya. 

Ketegangan merupakan suatu perasaan yang tidak mudah digambarkan. 

Ketegangan itu sendiri timbul karena ada masalah yang harus ditanggulangi 

yang diperoleh dari lingkungan luar dan dalam diri seseorang. Ketegangan 

dapat menimbulkan dampak yang negatif terhadap keadaan psikologis bagi 

pegawai. Seseorang yang dapat dikategorikan mengalami ketegangan kerja 

pada umumnya menunjukkan tingkah laku atau kegiatan yang tidak biasanya 

dilakukan, yang dilakukan tanpa mereka sadari atau bahkan dengan sengaja. 

Ketegangan mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif 

ketegangan pada tingkat rendah sampai pada tingkat moderat bersifat 

fungsional dalam arti berperan sebagai pendorong peningkatan kinerja 

karyawan. Sedangkan pada dampak negatif ketegangan tingkat yang tinggi 

adalah penurunan pada kinerja karyawan yang drastis. 

Secara sederhana hal ini berarti bahwa ketegangan mempunyai potensi 

untuk mendorong atau mengganggu pelaksanaan kerja, tergantung seberapa 

besar tingkat ketegangan tersebut. Sejalan dengan meningkatnya ketegangan 

maka kinerja cenderung naik, karena ketegangan membantu pegawai untuk 

mengerahkan segala sumber daya dalam memenuhi berbagai persyaratan atau 

kebutuhan pekerjaan dan merupakan suatu kekuatan yang memaksa seseorang 

untuk berubah, bertumbuh, berjuang, beradaptasi atau mendapatkan 

keuntungan. Tetapi jika ketegangan sudah mencapai puncak maka kinerja akan 

menurun, karena ketegangan akan mengganggu pelaksanaan pekerjaan pegawai 

dan menyebabkan pegawai dalam kondisi tertekan. 

Dalam hal ini penulis ingin mengetahui seberapa besar dampak negatif 

dari ketegangan kerja pegawai yang bisa dilihat dari berbagai macam persoalan 

yang ada di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur. Banyak 

di antara kita yang sering mengalami ketegangan dalam hidupnya. Di dalam 

lingkungan kerja ketegangan yang sering dialami pegawai akan mengganggu 

situasi kerja serta konsentrasi dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Pegawai 

Kantor Badan Pendapatan Daerah Kaburpaten Kutai Timur masih sering 

mengerjakan tugas yang sebenarnya tidak tercantum di dalam tugas, pokok dan 

fungsinya. Hal itu disebabkan karena pegawai lain tidak memiliki cukup 

keahlian untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan dan kurangnya rasa 

tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepada pegawai tersebut serta 

sifat ketergantungan masih sangat terlihat. Hal ini dapat dilihat dari segi 

kualitas hasil kerja, seperti pembuatan surat menyurat yang dikerjakan oleh 

pegawai Kantor Badan Pendapatan Daerah Kutai Timur yang masih sering 

terdapat cukup banyak kesalahan. Dalam hal ini beban kerja yang dianggap 

pegawai berat tersebut memungkinkan timbulnya kebosanan terhadap 

pekerjaan. Disamping itu pegawai yang memiliki keahlian lebih tidak diberikan 
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tugas sesuai keinginannya sehingga pegawai tersebut merasakan kejenuhan dan 

tidak memiliki tantangan tersendiri pada tugas tersebut. Padahal sebagai kantor 

instansi yang penting dalam mengelola pendapatan daerah pasti memiliki 

pekerjaan yang banyak untuk diselesaikan dan semua pegawai dituntut agar 

dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Akibat perbedaan beban kerja 

antar pegawai yang cukup tidak adil, dilihat dari segi hasil pembagian 

pekerjaan menyebabkan emosional para pegawai terkadang tidak terkendali 

yang menyebabkan pegawai cepat marah. Tidak hanya itu terkadang di Kantor 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur sering terjadi 

kesalahpahaman antar pegawai yang berujung pada suasana yang tidak 

kondusif sehingga antar pegawai tidak akur satu sama lain sehingga 

menyebabkan kerja sama berkurang. Belum lagi adanya tekanan dari 

masyarakat yang terkadang menimbulkan ricuh mengakibatkan pegawai 

merasa tertekan dan cepat marah. Ketidaknyamanan ini akan memunculkan 

dampak negatif bagi seseorang yang mana bisa membuat ketegangan yang 

berpengaruh terhadap emosi, jalan pikiran dan kondisi fisik seseorang. Dalam 

jangka pendek, ketegangan yang dibiarkan begitu saja tanpa penanganan yang 

serius dari pihak instansi membuat pegawai menjadi tertekan, tidak termotivasi, 

dan frustrasi menyebabkan pegawai bekerja tidak optimal sehingga kinerja 

pegawai akan terganggu. Dalam jangka panjang, pegawai yang tidak dapat 

menahan ketegangan dalam bekerja kerja menyebabkan ketidakmampuan 

dalam bekerja secara maksimal. Pada tahap semakin parah, ketegangan bisa 

membuat pegawai menjadi sakit bahkan dapat mengundurkan diri dari tempat 

kerja. Dari fakta di atas maka beragam hal tersebut dianggap dapat memicu 

terjadinya ketegangan yang akan menurunkan kinerja pegawai. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melihat sejauh mana 

pengaruh stres terhadap kinerja pegawai. Dengan sebuah penelitian yang 

berjudul: “Pengaruh Ketegangan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur”. 

 

Kerangka Dasar Teori 

Ketegangan 

Menurut Siagian (2005:300) mengemukakan bahwa ketegangan dapat 

timbul sebagai akibat dari tekanan yang bersumber dari ketidakselarasan antara 

seseorang dengan lingkungannya. Sunyoto (2013:42) mengatakan ketegangan 

merupakan kondisi dinamis dimana seseorang dihadapkan pada suatu peluang, 

tuntutan, atau sumberdaya yang terkait dengan keinginan orang tersebut serta 

hasilnya dipandang tidak pasti dan penting. Ketegangan juga didefinisikan oleh 

Luthans (dalam Muchlas, 2005:491) sebagai respon yang adaptif pada situasi 

eksternal yang menghasilkan deviasi-deviasi fisik, psikologis, dana atau 

perilaku untuk anggota organisasi. Muchlas (2005:491) menyatakan bahwa 

banyak orang secara tidak sadar telah memperlihatkan ketegangan dan 

beberapa orang diantaranya dapat menutup rapat ketegangan tersebut dan tidak 
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menunjukkan melalui ketegangan syaraf. Ketegangan juga diartikan sebagai 

tekanan, stress atau gangguan yang tidak menyenangkan yang berasal dari luar 

diri seseorang. 

 

Ketegangan Kerja 

Menurut Soewondo (dalam Devi S, 2003:19) menyatakan bahwa 

ketegangan kerja adalah suatu kondisi dimana terdapat satu atau beberapa 

faktor di tempat kerja yang berinteraksi dengan pekerja sehingga mengganggu 

kondisi fisiologis, dan perilaku. Menurut Baron dan Greenberd (dalam 

Mardiana, 2002:21) menyatakan bahwa ketegangan sebagai reaksi-reaksi 

emosional dan psikolgis yang terjadi pada situasi di mana tujuan individu 

mendapat halangan dan tidak bisa mengatasinya. Dari pernyataaan beberapa 

ahli di atas ketegangan kerja disebabkan karena adanya ketidakseimbangan 

antara karakteristik kepribadian pegawai dengan karakteristik aspek-aspek 

pekerjaannya dan dapat terjadi pada semua kondisi pekerjaan. 

 

Kinerja 

Kinerja pada dasarnya merupakan perilaku nyata yang dihasilkan setiap 

orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh tenaga kerja sesuai dengan 

perannya dalam organisasi. Menurut Gibson, Ivancevich dan Donnelly (1997) 

mengemukakan bahwa kinerja adalah kinerja adalah tingkat keberhasilan dalam 

melaksanakan tugas dan kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Batasan tersebut mengandung makna bahwa kinerja dinyatakan 

baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Hal 

yang sama dinyatakan Rivai dan Basri (2005) bahwa kinerja adalah hasil atau 

tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu 

dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, 

seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan 

terlebih dahulu telah disepakati bersama. Selanjutnya menurut Faustino Cadosa 

Gomes (Mangkunegara, 2005: 9), mengatakan bahwa defenisi kinerja 

karyawan sebagai ungkapan seperti output, efisiensi serta efektifitas sering 

dihubungkan dengan produktifitas. Dari pernyataan dari para ahli di atas maka  

dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya secara kualitas dan kuantitas sesuai dengan 

tanggungjawab yang diberikan kepadanya. 

 

Teori Penghubung 

Ketegangan merupakan suatu tekanan yang ada pada diri setiap orang 

yang bersumber dari berbagai faktor yang menyebabkan diri seseorang merasa 

tertekan. Apabila seorang pegawai mengalami ketegangan maka itu akan 

berdampak pada kinerja seorang pegawai tersebut. Hal ini juga didukung oleh 

pernyataan dari pendapat para ahli sebagai berikut: Menurut Rosidah (2003) 

mengemukakan bahwa kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai 
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seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya berdasarkan 

kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan, serta waktu. Akibat pengaruh 

ketegangan tersebut akan membuat kinerja mengalami perubahan. Menurut 

Kirkcaldy (dalam Gita Pratiwi, 2010) mengemukakan bahwa ketegangan kerja 

dapat mempengaruhi penurunan kinerja karyawan. Hal ini didukung dari hasil 

penelitian Hidayati (2008) yang mengukur ada hubungan negatif yang 

signifikan antara ketegangan kerja dengan kinerja. Semakin tinggi ketegangan 

kerja maka semakin rendah kinerja. Menurut Walker. J, (2002) (dalam Indri 

Nasution, 2007) mengemukakan bahwa ketegangan dapat juga berakibat positif 

dinamakan eustress, dimana ketegangan ini dapat mendorong dan memotivasi 

kinerja seseorang untuk bertindak lebih cepat dan meningkatkan 

kemampuannya. Berdasarkan dengan berbagai pendapat yang dikemukakan 

menurut para ahli di atas bahwa Variabel Ketegangan Kerja (X) dan Variabel 

Kinerja (Y) memang memiliki pengaruh besar satu sama lain. 

 

Metode Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian asosiatif. 

Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini di Kantor Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Kutai Timur pada bulan Oktober 2018. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kutai Timur yang berjumlah 111 orang. Dalam penelitian ini 

penulis mengambil semua populasi yang ada sebagai sampel dengan 

menggunakan metode sensus. Untuk mendapatkan data dan informasi yang 

akurat dalam  penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data yaitu observasi, kuesioner, dokumentasi, dan penelitian 

kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

dengan menggunakan skala likert. Teknik analisis data yang digunakan penulis 

dalam penelitian ini ialah korelasi pearsont product moment, analisis regresi 

linear sederhana, kecermatan prediksi, kofisien penentu (KP) atau koefisien 

determinasi. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Analisis Korelasi Pearson Product Moment 

Hasil dari korelasi Pearson Product Moment antara X dan Y yaitu r = 

0,597. Jadi terdapat hubungan antara ketegangan kerja pegawai di Kantor 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur sebesar 0,597. Untuk 

menguji korelasi signifikan atau tidak maka harus mengetahui harga Ftest dan 

membandingkan dengan Ftabel pada taraf kesalahan yang telah ditentukan 

dengan taraf kesalahan 5%. Diketahui Ftest sebesar 60,80. Artinya Ftest > Ftabel 

(60,80 > 3,93) maka korelasi signifikan atau dapat dikatakan Ketegangan Kerja 

memiliki hubungan yang signifikan dengan Kinerja Pegawai. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa korelasi ini adalah positif dan setelah dilakukan uji Ftest 
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maka korelasi ini adalah signifikan. Ini menunjukkan bahwa variable 

Ketegangan Kerja memiliki hubungan yang signifikan terhadap Kinerja 

Pegawai di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur. 

Hubungan yang signifikan antara variabel Ketegangan Kerja terhadap Kinerja 

dilihat dari distribusi frekuensi Ketegangan Kerja pada kategori tinggi yang 

dialami responden menyebabkan menurunnya kinerja pegawai dilihat dari 

distribusi frekuensi kinerja pada kategori rendah. 

 

Analisis Regresi Linear Sederhana 

Berdasarkan perhitungan menggunakan aplikasi SPSS Statistics v.23, 

diperoleh hasil persamaan regresi pada variabel bebas yaitu a = 4,686 dan b = 

0, 785x maka persamaan regresinya adalah Y = 4,686 + 0, 785X. Untuk 

mengetahui apakah persamaan garis linear tersebut signifikan atau tidak, maka 

perlu di cek dengan Ftest. Dengan menggunakan komputer yaitu dengan 

membandingkan nilai Ftest dengan Ftabel . dengan menetapkan tingkat kesalahan 

sebesar 5 persen dengan nilai n = 111 maka diperoleh Ftabel sebesar 3,93 dan 

Ftest sebesar 60,80. Maka dengan demikian dapat dilihat bahwa  Ftest  > Ftabel 

atau (60,80 > 3,93) sehigga dapat disimpulkan persamaan garis regresi linear 

tersebut adalah signifikan yang berarti dapat dipakai untuk mengetahui 

besarnya pengaruh. Dengan nilai koefisien b sebesar 0,785 maka diperoleh 

Ttest  sebesar 7,760. Dan untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut 

signifikan atau tidak maka dibandingkan Ttest dengan Ttabel diketahui Ttabel 

sebesar 0,676 dan Ttest variabel kemampuan kerja sebesar 7,760. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai Ttest lebih besar dari pada nilai Ttabel, maka dengan 

demikian dapat dikatakan signifikan. Jadi pengaruh ketegangan kerja terhadap 

kinerja pegawai di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur 

adalah signifikan. Signifikansi pengaruh ketegangan kerja terhadap kinerja 

pegawai dapat dijelaskan dari pengakuan pegawai yang memiliki berbagai 

macam permasalahan seperti konflik yang terjadi antar pegawai maupun 

dengan atasan. Belum lagi dengan adanya pegawai yang mengeluh dengan 

beban kerja yang terasa berat sehingga menyebabkan pegawai sulit untuk 

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh 

kantor sehingga dapat dikatakan bahwa pegawai mengalami ketegangan kerja 

yang menurunkan kinerja pegawai tersebut. 

 

Kecermatan Prediksi 

 Untuk mengetahui kecermatan prediksi dari regresi linear tersebut 

maka dilakukan dengan cara membandingkan antara standar deviasi dari y (Sy) 

dengan Standar error of estimate (SEest). Dengan menggunakan aplikasi SPSS 

Statistics v.23 diperoleh hasil Sy yaitu 4,922 dan SEest  yaitu 3,968. Hal ini 

menunjukkan Sy  > SEest atau 4,922 > 3,968. Dengan demikian, melalui 

perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa prediksi diatas adalah cermat. 

Berarti Ketegangan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja 
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di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur. Signifikansi 

yang timbul dari ketegangan kerja terhadap kinerja dapat dilihat dari lebih 

besarnya frekuensi destribusi responden ketegangan kerja pada kategori tinggi 

sedangkan frekuensi destribusi kinerja pada kategori rendah yang 

menunjukkan bahwa ketegangan kerja menurunkan kinerja pegawai yang ada 

di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur. 

 

Analisis Koefisien Determinasi 

 Analisis ini untuk mengetahui presentase pengaruh dari variabel 

Ketegangan Kerja (X) terhadap Kinerja Pegawai (Y). Dengan menggunakan 

aplikasi SPSS Statistics v.23 maka diperoleh hasil sebesar 0,356. Dengan 

demikian, untuk mengetahui koefisien determinasi atau koefisien penentu 

maka digunakan rumus iqbal hasan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Hal ini berarti besarnya pengaruh Variabel Ketegangan Kerja terhadap Kinerja 

Pegawai adalah sebesar 35,6%. Hal ini pula menunjukkan bahwa sisa pengaruh 

sebesar 64,4% adalah merupakan pengaruh dari variabel-variabel lain diluar 

variabel Ketegangan kerja terhadap kinerja pegawai di Kantor Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur. 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan dalam bab sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan bahwa :  

1. Dengan menggunakan Analisis variabel secara keseluruhan menyatakan 

bahwa variabel ketegangan kerja terhadap kinerja pegawai di Kantor Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur adalah termasuk kategori tinggi, 

dengan kata lain ketegangan kerja terhadap kinerja pegawai di Kantor Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam kondisi yang kurang baik 

dan menurunkan kinerja pegawai. 

2. Dengan menggunakan analisis korelasi pearson product moment diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

Ketegangan Kerja pegawai mempunyai hubungan (korelasi) sebesar 0,597 

yang berarti positif  dengan variabel ketegangan kerja terhadap kinerja 

pegawai, dan juga diperoleh hasil bahwa Ftest  > Ftable ( 60,80 > 3,93 ), 

maka korelasi signifikan, sehingga dapat dikatakan Ketagangan Kerja 

memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan Kinerja Pegawai di 

Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur. 

KP = R square X 100% 

       = 0,356 X 100% 

       = 35,6 % 
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3. Dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana, diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

Koefisien regresi ketegangan kerja terhadap kinerja pegawai adalah 0,676 

(0,676=besaran angka hubungan atau pengaruh antar variabel). Hal ini 

berarti perubahan satu satuan terhadap variabel ketegangan kerja 

mengakibatkan perubahan variabel kinerja pegawai sebesar 0,676 (676 = 

besaran angka hubungan atau pengaruh antar variabel). Kemudian setelah 

dilakukan tes maka hasilnya adalah signifikan. Hal ini berarti pengaruh 

Ketegangan Kerja pegawai terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur. adalah positif dan signifikan. 

Jadi ini menunjukkan hipotesis pertama pada penelitian ini H0 ditolak dan 

H1 diterima. 

4. Dengan menggunakan analisis koefisien determinasi, maka dapat diketahui 

besar pengaruh ketegangan kerja yang dalam hal ini Ketegangan Kerja 

terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kutai Timur adalah sebesar 35,6% (35,6=besaran angka hubungan atau 

pengaruh antar variabel). Dengan demikian ada sekitar 64,4% merupakan 

variabel lain yang mempengaruhi ketegangan kerja di luar variabel kinerja 

pegawai. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang penulis lakukan, maka 

penulis bermaksud memberikan saran-saran diantaranya sebagai berikut: 

1. Untuk mengurangi beban kerja yang terlalu berlebihan terhadap pegawai 

kepala badan hendaknya mengurangi beban kerja kepada pegawai sesuai 

dengan kemampuan dan keahliannya. Hal ini dapat dilakukan dengan 

pembagian tugas yang adil dan merata sesuai dengan kompensasi pegawai 

2. Mengadakan pelatihan serta bimbingan terhadap pegawai agar pegawai 

dapat menyesuaikan dengan berbagai macam tugas yang akan diberikan. 

3. Untuk mengurangi adanya ketidakharmonisan antar pegawai hendaknya 

pimpinan dapat mengajak seluruh anggota pegawai Badan Pendapatan 

Daerah Kutai Timur melakukan kegiatan positif seperti olah raga bersama 

dan berekreasi seperti outbound agar dapat meningkatkan hubungan 

kemanusiaan antar sesama pegawai dan antara pegawai dan pimpinan. 

 

Daftar Pustaka 

Ambar Teguh Sulistiyani dan Rosidah, 2003. Manajemen Sumber Daya 

Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

Danang, Sunyoto. (2013). Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung: PT 

Refika Aditama Anggota Ikapi. 

Greenberg, J. And Robert A. Baron.2003. Organisasi: Behavior in 

Organization Internasional Edition. New Jersey: Prentice Hall 

Gibson, Ivancevich, 1987. Organisasi: Proses Struktur Perilaku. Edisi Lima, 

Jakarta: Erlangga. 



Pengaruh Ketegangan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor...(Putra) 

 

 

315 

Hidayati, dkk. 2008. Kecerdasan Emosi, Stress Kerja, dan Kinerja Karyawan. 

Jurnal Psikologi. Vol 2, No. 1. 91-96 

Luthans, Fred. 2006. Perilaku Organisasi, Edisi 10. Yogyakarta: Andi. 

Mangkunegara. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. 

Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 

Muchlas, M. 2005. Perilaku Organisasi. Yogyakarta: Gadjah Mada 

Universitypress. 

Rivai, V. dan A. F. M. Basri. 2005. Performance appraisal. Jakar: PT. Raja 

Grafindo Persada. 

Siagian , Sondang P. (2005). Fungsi-Fungsi Manajerial. Jakarta: Bumi Aksara. 

Siagian, Sondang P. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta : Bumi 

Aksara. 

Sugiyono. 2005. Statistika untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta. 


