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ABSTRAK

Rumusan  masalah  dalam  penelitian
ini  adalah bagaimana pengaruh motivasi
kerja  terhadap  kinerja  karyawan.
Bagaimana  pengaruh  kecerdasan
emosional  terhadap  kinerja  karyawan.
Bagaimana pengaruh stres kerja terhadap
kinerja  karyawan.  Bagaimana  pengaruh
motivasi kerja, kecerdasan emosional dan
stres  kerja  terhadap  kinerja  karyawan.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk
mengetahui  pengaruh  motivasi  kerja
terhadap  kinerja  karyawan.  Untuk
mengetahui  pengaruh  kecerdasan
emosional  terhadap  kinerja  karyawan.
Untuk  mengetahui  pengaruh  stres  kerja
terhadap  kinerja  karyawan.  Untuk
mengetahui  pengaruh  motivasi  kerja,
kecerdasan  emosional  dan  stres  kerja
terhadap kinerja karyawan. Sampel dalam
penelitian  ini  berjumlah  30  orang
karyawan.  Teknik  analisis  data  yang
digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah
analisis  deskriptif  dan  analisis  regresi
linier  berganda.  Hasil  penelitian  ini
menjelaskan  bahwa  variabel  motivasi
kerja  berpengaruh  positif  dan  signifikan
terhadap  kinerja  karyawan.  Variabel
kecerdasan  emosional  berpengaruh
positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja
karyawan.  Variabel  stres  kerja
berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan
terhadap  kinerja  karyawan.  Variabel
motivasi kerja, kecerdasan emosional dan
stres  kerja  berpengaruh  positif  dan
signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Kata Kunci : Motivasi,  Kecerdasan
Emosional, Stres, Kinerja

PENDAHULUAN

Latar Belakang 
PT.  Lautandhana  Securindo  Medan

adalah  salah  satu  perusahaan  sekuritas

atau  anggota  Bursa  Efek  Indonesia
domestik terbesar yang telah berdiri sejak
1990.  Layanan  finansial  yang  diberikan
terintegrasi  meliputi  perantara  pedagang
efek,  penjamin  emisi  efek,  manajer
investasi dan perdagangan saham online
LOTS. Di tengah persaingan yang begitu
ketat  pada  saat  ini  tentang  perusahaan
yang bergerak di bidang bursa efek, maka
PT. Lautandhana Securindo Medan harus
memiliki sumber daya manusia dalam hal
ini  karyawan  yang  memiliki  skill atau
kemampuan  yang  baik  sehingga  kinerja
karyawan dan kinerja perusahaan mampu
survive dan  eksis  dalam  menjalankan
roda perusahaan.

Menurut  pendapat  Colquitt  at.al
(2009:273)  kinerja  adalah  nilai  dari
seperangkat  perilaku  karyawan  yang
berkontribusi  secara  positif  dan  negatif
untuk  mencapai  tuhuan  organisasi.
Kinerja  memiliki  3  (tiga)  dimensi  yakni
perilaku  tugas,  perilaku  moral  dan
perilaku  menantang.  Perilaku  tugas
adalah  tingkah  laku  karyawan  yang
terlibat  secara  langsung  dalam
mentransformasikan  sumber  organisasi
dalam kebajikan, pelayanan atau produksi
organisasi.  Perilaku tugas meliputi  tugas
rutin  dan  tugas  dalam  pembaharuan.
Perilaku  moral  adalah  aktivitas  dalam
bentuk  kesukarelaan  dari  karyawan  ada
reward atau tidak ada reward akan tetapi
tetap  memberikan  kontribusi  pada
organisasi  guna  memperbaiki  kualitas
secara keseluruhan di tempat kerja.

Sedangkan menurut pendapat Gibson
at.al  (2009:225)  kinerja  adalah  sebagai
bentuk seperangkat hasil  yang diperoleh
selama  periode  tertentu,  tidak
berhubungan  dengan  sifat,  karakteristik
pribadi,  kompetensi.  Jadi  Gibson
berpendapat  diperlukan  perbedaan yang
jelas  antara  pengukuran  karyawan  dan
pengukuran  kinerja.  Gibson  at.al
(2009:227)  juga  mengemukakan  bahwa
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kinerja  sebagai  out  come yang  pertama
behavior  yaitu meliputi tentang kepuasan
kerja,  performance,  absen,  pergantian,
kecelakaan, penyalahgunaan, kepedulian
terhadap kesehatan, yang kedua kognitif
dan yang ketiga psysiological.

Penelitian  yang  berkaitan  dengan
kinerja karyawan telah banyak dilakukan
oleh para peneliti terdahulu. Berdasarkan
penelusuran  penelitian  terdahulu,  dapat
penulis kemukakan variabel pertama yang
mempengaruhi  kinerja  karyawan adalah
motivasi  kerja.  Penelitian terdahulu yang
menyatakan  motivasi  kerja  berpengaruh
positif  terhadap kinerja  adalah penelitian
dari  Saed at.al  (2016),   Ali  at.al  (2016),
Nurchayani at.al (2016), Nair at.al (2016),
Murgianto  at.al  (2016),  dan  Milka  at.al
(2015).  Hal ini  sejalan dengan pendapat
Siagian  (2008:77)  yang  berpendapat
bahwa  motivasi  adalah  daya  pendorong
yang mengakibatkan seseorang mau dan
rela  mengerahkan  kemampuan  dalam
bentuk  keahlian  atau  keterampilan,
tenaga  dan  waktunya  untuk
menyelenggarakan  berbagai  kegiatan
yang menjadi  tanggung jawabnya dalam
rangka  pencapaian  tujuan  organisasi.
Seorang  yang  memiliki  motivasi  yang
rendah  mereka  cenderung  untuk
memperlihatkan  upaya  yang  tidak
maksimal  dalam  melaksanakan
pekerjaannya,  sehingga  semakin  tinggi
motivasi  yang  dimiliki  oleh  individu
sebagai  karyawan  maka  dapat
meningkatkan  kinerja  karyawan  itu
sendiri.  Dengan  demikian,  setiap
perusahaan  perlu  mengetahui  apa  yang
menjadi  motivasi  para  karyawannya,
karena  faktor  tersebut  dapat  menjadi
salah satu faktor yang menentukan tinggi
atau  rendahnya  motivasi  seorang
karyawan  dalam  melaksanakan
pekerjaan.

Variabel kedua  teridentifikasi
mempengaruhi  kinerja  karyawan  PT.
Lautandhana  Securindo  Medan adalah
kecerdasan  emosional  (emotional
intelligence). Menurut  pendapat  Goleman
(2001:88)  kecerdasan  emosional  adalah
kemampuan untuk mengenali  emosi diri,
mengelola emosi, mengenali emosi orang
lain,  dan  membina  hubungan  dengan
orang lain. Beberapa penelitian terdahulu
telah  membuktikan  bahwa  variabel
kecerdasan emosional memiliki pengaruh
yang  berarti  terhadap  kinerja karyawan

diantaranya  penelitian  dari  Magnano,
Craparo & Paolillo, 2016; Sontakke, 2016;
Shahab,  2014;  Babatunde  at.al  (2014),
Kumar  at.al  (2013), Roy  at.al  (2013),
Yahya  at.al  (2012),  Ahmad,  2013).
Berdasrkan beberapa penelitian terdahulu
tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa
seorang  karyawan  yang  memiliki
kecerdasan  emosional  yang  tinggi
(berkaitan dengan kemampuan mengenali
emosi diri,  mengelola emosi,   mengenali
emosi orang lain, dan membina hubungan
dengan  orang  lain)  maka  karyawan
tersebut cenderung memiliki  kinerja yang
tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya.

Variabel  lain  yang  teridentifikasi
mempengaruhi  kinerja karyawan  adalah
stres kerja.  Jika stres kerja karyawan PT.
Lautandhana Securindo Medan tidak ada
maka tantangan kerja yang dihadapi juga
tidak  ada,  oleh  karena  itu  kinerja
karyawan  cenderung  akan  menurun.
Sejalan dengan meningkatnya stres kerja,
maka  kinerja  karyawan  cenderung  naik,
karena  stres  kerja  akan  membantu
karyawan  guna  mengarahkan  segala
sumber  daya  yang  dimiliki  dalam
memenuhi  kebutuhan  kerja,  sehingga
rangsangan akal sehat dapat mendorong
para  karyawan  untuk  menanggapi
tantangan pekerjaan yang dihadapi. Yang
pada akhirnya  stres  kerja  mencapai  titik
stabil  yang  kira-kira  sesuai  dengan
kemampuan  kinerja  karyawan.
Selanjutnya  jika  stres  kerja  yang  terjadi
terlalu besar maka kinerja karyawan akan
mengalami penurunan, karena stres kerja
mengganggu  pelaksanaan  pekerjaan.
Karyawan  akan  kehilangan  akan
kemampuan  untuk  mengendalikannya.
Akibat yang paling ekstrem adalah kinerja
karyawan  menjadi  sangat  buruk,
karyawan  menjadi  tidak  kuat  lagi  dalam
bekerja, timbuk keputusasaan, yang pada
akhirnya  karyawan  keluar  dari
perusahaan  atau  tetap  bertahan  tetapi
menolak  bekerja  untuk  menghindari
stress  kerja  tersebut.  Menurut  pendapat
Robbins  (2007:43) menjelaskan  stres
kerja  adalah  kondisi  yang  muncul  dari
interaksi  antara  karyawan  dengan
pekerjaan  serta  dikarakteristikkan  oleh
perubahan  manusia  yang  memaksa
mereka  untuk  menyimpang  dari  fungsi
normal  mereka.  Gejala  stres  kerja  ini
dapat dilihat antara lain emosi tidak stabil,
perasaan tidak tenang, suka menyendiri,



162
Supriadi : Pengaruh Motivasi Kerja, Kecerdasan Emosional dan Stres 
………………………….

sulit tidur, merokok yang berlebihan, tidak
bisa  rileks,  cemas,  tegang,  gugup,
tekanan darah meningkat, dan mengalami
gangguan pencernaan.  Stres  kerja  yang
dialami  oleh  karyawan  akan  membawa
dampak negatif  terhadap motivasi  kerja,
artinya  karyawan  yang  memiliki  tingkat
stres  kerja  tinggi  cendrung  memiliki
kinerja yang  rendah  dan  pada  akhirnya
berdampak  penurunan  kinerja  karyawan
tersebut. 

Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pengaruh motivasi  kerja

terhadap  kinerja  karyawan  di  PT.
Lautandhana Securindo Medan.

2. Bagaimana  pengaruh  kecerdasan
emosional terhadap kinerja karyawan
di  PT.  Lautandhana  Securindo
Medan.

3. Bagaimana  pengaruh  stres  kerja
terhadap  kinerja  karyawan  di  PT.
Lautandhana Securindo Medan.

4. Bagaimana pengaruh motivasi kerja,
kecerdasan  emosional  dan  stres
kerja  terhadap  kinerja  karyawan  di
PT. Lautandhana Securindo Medan.

Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi

kerja  terhadap  kinerja  karyawan  di
PT. Lautandhana Securindo Medan.

2. Untuk  mengetahui  pengaruh
kecerdasan  emosional  terhadap
kinerja karyawan di PT. Lautandhana
Securindo Medan.

3. Untuk  mengetahui  pengaruh  stres
kerja  terhadap  kinerja  karyawan  di
PT. Lautandhana Securindo Medan.

4. Untuk mengetahui pengaruh motivasi
kerja,  kecerdasan  emosional  dan
stres kerja terhadap kinerja karyawan
di  PT.  Lautandhana  Securindo
Medan. 

Manfaat Penelitian 
1. Manfaat

Operasional.
Pada  pelaksanaan  kegiatan
operasional  manajemen  PT.
Lautandhana  Securindo  Medan
khususnya dalam mengatur karyawan
yang mempunyai fungsi strategis pada
perusahaan,  hasil  penelitian  ini
diharapkan  dapat menjadi acuan bagi
PT.  Lautandhana  Securindo  Medan
dalam menggunakan setiap  informasi

khususnya yang berhubungan dengan
kinerja karyawan.

2. Manfaat
Pengembangan Ilmu Pengetahuan
Hasil  penelitian  diharapkan  mampu
memberikan bukti empiris tentang hal-
hal yang diteliti,  disamping itu melalui
penelitian  ini  dapat  memberikan
sumbangan  konseptual  yang
konstruktif  yang  dapat  bermanfaat
dalam  pengembangan  ilmu
Manajemen Sumber Daya Manusia.

3. Sebagai
referensi  untuk  penelitian  sejenis
dimasa yang akan datang.

LANDASAN TEORI

Kinerja 
Menurut  Rivai  at.al  (2009:87) kinerja

karyawan  adalah  perilaku  nyata  yang
ditampilkan  setiap  karyawan  sebagai
prestasi  kerja  yang  dihasilkan  oleh
karyawan  tersebut  sesuai  dengan
peranannya dalam organisasi. Sementara
Sedarmayanti  (2004:76)  menyatakan
kinerja karyawan adalah hasil kerja yang
dapat  dicapai  oleh  seorang  karyawan
dalam  suatu  organisasi  sesuai  dengan
wewenang dan tanggung jawab masing-
masing  dalam  upaya  mencapai  tujuan
organisasi  yang  bersangkutan  secara
ilegal  dan  tidak  melanggar  hukum serta
sesuai  dengan  moral  dan  etika.
Berdasarkan  beberapa  pendapat  ahli  di
atas  dapat  penulis  simpulkan  bahwa
kinerja karyawan adalah prestasi seorang
karyawan  baik  secara  kualitas  dan
kuantitas dalam melaksanakan pekerjaan
sesuai  dengan  tanggung  jawab  yang
diberikan  dan  diukur  dalam  periode
tertentu. Kinerja karyawan merupakan hal
hal  penting  untuk  diperhatikan  karena
keberhasilan  suatu  organisasi  dalam
mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan
sangat  berganntung  kepada  kinerja
karyawannya.  Kinerja karyawan didalam
organisasi  sangat  bervariasi  antara
seorang  karyawan  dengan  karyawan
lainnya. Variasi kinerja karyawan tersebut
disebabkan  karena  kemampuan
karyawan  yang  berbeda-beda  sehingga
kualitas  dan  kuantitas  kerja  yang
dihasilkan akan bervariasi pula. 

Ridwan  (2007:221)  menyatakan
bahwa  indikator  yang  dapat  digunakan
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dalam  mengukur  kinerja  yaitu  sebagai
berikut:
1) Kualitas  kerja  dilihat  dari

pemahaman  tentang  lingkup
pekerjaan  uraian  tanggung  jawab
serta wewenang yang diemban

2) Kuantitas  kerja  ditunjukkan  melalui
hasil  dan  kecepatan  dalam
melaksanakan pekerjaan

3) Konsistensi Kerja. Konsistensi dilihat
dari  usaha  untuk  selalu
mengembangkan  kemampuan  dan
aktualisasi  diri,  memahami  dan
mengikuti  instruksi  yang  diberikan,
mempunyai  inisiatif,  kejujuran,
kecerdasan, dan kehati-hatian

4) Sikap  kerja.  Sikap  kerja  ini
menunjukkan  bagaimana  karyawan
bersikap  dalam  melaksanakan
pekerjaan.  Dengan sikap  yang  baik
dalam  melaksanakan  pekerjaan
tentunya  akan  memperoleh  hasil
pekerjaan yang maksimal.

Motivasi 
Beberapa  para  ahli  mendefinisikan

motivasi  dengan  cara  yang  berbeda,
seperti  Rivai  (2009:77)  mendefinisikan
motivasi  kerja  adalah  dorongan  upaya
dan keinginan yang di dalam diri manusia
yang mengaktiMKan, memberi daya serta
mengarahkan  prilakunya  untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawab
dalam lingkup pekerjaannya.

Hasibuan  (2008:65)  menyatakan
bahwa  motivasi  adalah  pemberian  daya
penggerak, yang menciptakan kegairahan
kerja  seseorang,  agar  mereka  mau
bekerja  sama,  bekerja  efektif  dan
terintegrasi  dengan  segala  daya
upayanya untuk mencapai kepuasan

Siagian  (2008:76) mendefinisikan
motivasi kerja  sebagai daya dorong bagi
seseorang  untuk  memberikan  kontribusi
yang  sebesar-besarnya  demi
keberhasilan  organisasi  mencapai
tujuannya,  dengan  pengertian  bahwa
tercapainya  tujuan  organisasi  berarti
tercapai pula tujuan pribadi para anggota
organisasi yang bersangkutan.

Dessler  (2007’112)  mendefinisikan
motivasi  kerja  adalah keadaan dalam diri
seseorang yang terdorong oleh keinginan
individu  untuk  melakukan  kegiatan
tertentu guna mencapai tujuan.

Dari  beberapa  pendapat  tersebut
diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa

motivasi kerja merupakan dorongan kerja
yang timbul  pada diri  seorang karyawan
untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan
tertentu,  sehingga  motivasi  mempunyai
peranan  penting  dalam  organisasi.
Motivasi  kerja  yang  tinggi  akan  mampu
memajukan  dan  mengembangkan
organisasi  karena  karyawan  akan
melaksanakan  tugas  sesuai  dengan
bidangnya atas dasar kesadaran. 

Menurut  Steers at.al (1976)  dalam
Mas’ud  (2004:133) motivasi  kerja  dapat
diukur  dengan  menggunakan  tiga
indikator yaitu:
a. Kebutuhan  prestasi (Need  for

Achievement),  yaitu dorongan untuk
mengungguli,  berprestasi
sehubungan  dengan  seperangkat
standar,  berusaha  keras  untuk
sukses. 

b. Kebutuhan  afiliasi (Need  for
Affiliation),  yaitu  hasrat  untuk
hubungan antar pribadi yang ramah
dan akrab.

c. Kebutuhan  kekuasaan (Need  for
Power),  yaitu  hasrat  untuk
mempunyai  dampak,  berpengaruh
dan mengendalikan orang lain

Kecerdasan Emosional
Agustian  (2001:114)  mendefinisikan

kecerdasan  emosional  merupakan
kemampuan merasakan, memahami, dan
secara  efektif  menerapkan  daya  dan
kepekaan emosi sebagai sumber energi,
informasi,  koneksi  dan  pengaruh  yang
manusiawi. 

Goleman  (2006:43)  mendefinisikan
kecerdasan  emosi  adalah  kemampuan
emosi  yang  meliputi  kemampuan  untuk
mengendalikan  diri,  memiliki  daya  tahan
ketika  menghadapi  suatu  masalah,
mampu  mengatur  suasana  hati,  mampu
berempati  dan  membina  hubungan
dengan  orang  lain.  Kecerdasan  emosi
dapat  menempatkan  emosi  seseorang
pada porsi yang tepat, memilah kepuasan
dan  mengatur  suasana  hati.  Koordinasi
suasana  hati  adalah  inti  dari  hubungan
sosial  yang  baik.  Apabila  seseorang
pandai  menyesuaikan  diri  dengan
suasana hati individu yang lain atau dapat
berempati,  orang  tersebut  akan  memiliki
tingkat emosionalitas yang baik dan akan
lebih  mudah  menyesuaikan  diri  dalam
pergaulan sosial serta lingkungannya.
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Dessler (2007:88)  mendefinisikan
kecerdasan emosional sebagai himpunan
suatu  fungsi  jiwa  yang  melibatkan
kemampuan  memantau  intensitas
perasaan  atau  emosi,  baik  pada  diri
sendiri maupun pada orang lain. Individu
memiliki  kecerdasan  emosional  tinggi
memiliki keyakinan tentang dirinya sendiri,
penuh  antusias,  pandai  memilah
semuanya  dan  menggunakan  informasi
sehingga dapat membimbing pikiran dan
tindakan.

Berdasarkan  pendapat  para  ahli  di
atas  dapat  disimpulkan  bahwa  yang
dimaksud  kecerdasan  emosi  adalah
kemampuan  mengenali  emosi  diri,
mengelola emosi, mengenali emosi orang
lain,  dan  membina  hubungan  untuk
mengambil keputusan yang terbaik. 

Goleman  (2006:117)  menjelaskan
bahwa  kecerdasan  emosional  dapat
diukur  dengan menggunakan 4 indikator
sebagai berikut:
a. Mengenali emosi diri

Yaitu  kemampuan  individu  yang
berfungsi untuk memantau perasaan
dari  waktu  ke  waktu,  mencermati
perasaan  yang  muncul.
Ketidakmampuan untuk  mencermati
perasaan  yang  sesungguhnya
menandakan  bahwa  orang  berada
dalam  kekuasaan  emosi.
Kemampuan  mengenali  diri  sendiri
meliputi kesadaran diri

b. Mengelola emosi
Yaitu  kemampuan  untuk  menghibur
diri  sendiri,  melepas  kecemasan,
kemurungan  atau  ketersinggungan
dan akibat-akibat yang timbul karena
kegagalan ketrampilan emosi dasar.
Orang  yang  buruk  kemampuan
dalam  ketrampilan  ini  akan  terus
menerus  bernaung  melawan
perasaan  murung,  sementara
mereka  yang  pintar  akan  dapat
bangkit  kembali  jauh  lebih  cepat.
Kemampuan  mengelola  emosi
meliputi  kemampuan  penguasaan
diri  dan  kemampuan  menenangkan
kembali.

c. Mengenali emosi orang lain
Kemampuan ini disebut empati, yaitu
kemampuan yang bergantung pada
kesadaran  diri  emosional,
kemampuan  ini  merupakan
ketrampilan  dasar  dalam  bersosial.
Orang  empatik  lebih  mampu

menangkap  sinyal-sinyal  sosial
tersembunyi  yang  mengisyaratkan
apa  yang  dibutuhkan  orang  atau
dikehendaki orang lain.

d. Membina hubungan.
Seni  membina  hubungan  sosial
merupakan  keterampilan  mengelola
emosi  orang  lain,  meliputi
ketrampilan  sosial  yang  menunjang
popularitas,  kepemimpinan  dan
keberhasilan  hubungan  antar
pribadi.

Stres Kerja
Hasibuan  (2008:154)  menyatakan

stres  adalah  suatu  kondisi  ketegangan
yang  mempengaruhi  emosi,  proses
berpikir,  dan  kondisi  seseorang.  Orang-
orang  yang  mengalami  stres  menjadi
nervous  dan  merasakan  kekuatiran
kronis.  Mereka  sering  menjadi  marah-
marah,  agresif,  tidak  dapat  relaks,  atau
memperlihatkan  sikap  yang  tidak
kooperatif. 

Thoha (2001:87) menyatakan bahwa
stres  kerja  dapat  timbul  jika  tuntutan
pekerjaan  tidak  seimbang  dengan
kemampuan untuk memenuhi tuntutannya
tersebut  sehingga  menimbulkan  stress
kerja dengan berbagai taraf, yaitu : 

a. Taraf  sedang,  berperan  sebagai
motivator  yang  memberikan
dampak  yang  positif  pada  tingkah
laku termasuk tingkah laku kerja.

b. Taraf  tinggi,  terjadi  berulang-ulang
dan  berlangsung  lama  sehingga
individu  merasakan  ancaman,
mengalami  gangguan  fisik,  psikis
dan perilaku kerja. 

Menurut  Mangkunegara  (2009:122)
stres kerja adalah perasaan tertekan yang
dialami  karyawan  dalam  menghadapi
pekerjaan.  Stres  kerja  ini  tampak  dari
gejala,  antara  lain  emosi  tidak  stabil,
perasaan tidak tenang, suka menyendiri,
sulit tidur, merokok yang berlebihan, tidak
bisa  rileks,  cemas,  tegang,  gugup,
tekanan darah meningkat, dan mengalami
gangguan pencernaan. 

Berdasarkan beberapa pendapat para
ahli diatas, maka dapat penulis simpulkan
bahwa  stres  kerja  merupakan  perasaan
tertekan  yang  dialami  oleh  karyawan
dalam melaksanakan pekerjaan dikarena
adanya  ketidakseimbangan  antara
kemampuan dan tuntutan pekerjaan.
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Roberts  dkk  (1997)  dalam  Mas’ud
(2004:115)  menjelaskan  bahwa  variabel
stres  kerja  dapat  diukur  dengan
menggunakan dua indikator yaitu :
a. Stressor Individual

Indikator  stressor  individual  berkaitan
dengan  kejelasan  instruksi,  tidakan
pilih  kasih,  kerjasama  antar  bagian,
ketersediaan  sumberdaya,  bebean
kerja,  pekerjaan  yang  bertentangan,
standar kerja, dan komunikasi. 

b. Kesan Stress
Indikator  kesan  stress  ini  berkaitan
dengan  kejelasan  tanggung  jawab,
kesempatan  untuk  promosi,  evaluasi
dari  atasan,  ketersediaan  informasi,
harapan  rekan  kerja,  kuantitas  kerja,
dan konflik pekerjaan

Kerangka Konseptual

Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hipotesis 
1. Motivasi kerja berpengaruh positif

dan  signifikan  terhadap  kinerja
karyawan  di  PT.  Lautandhana
Securindo Medan.

2. Kecerdasan  emosional
berpengaruh  positif  dan  signifikan
terhadap  kinerja  karyawan  di  PT.
Lautandhana Securindo Medan.

3. Stres  kerja  berpengaruh  positif
dan  signifikan  terhadap  kinerja
karyawan  di  PT.  Lautandhana
Securindo Medan.

4. Motivasi  kerja,  kecerdasan
emosional  dan  stress  kerja
berpengaruh  positif  dan  signifikan
terhadap  kinerja  karyawan  di  PT.
Lautandhana Securindo Medan.
 

HASIL PENELITIAN

PT.  Lautandhana  Securindo adalah
salah  satu  perusahaan  sekuritas  atau
anggota  Bursa  Efek  Indonesia  domestik
terbesar  yang  telah  berdiri  sejak  1990.
Layanan  finansial  yang  diberikan

terintegrasi  meliputi  perantara  pedagang
efek,  penjamin  emisi  efek,  manajer
investasi dan perdagangan saham online
LOTS.  PT  Lautandhana  Securindo
didirikan  tanggal  13  Agustus  1990  dan
mulai  beroperasi  secara  komersial  pada
tahun  1990.  Kantor  pusat  Lautandhana
Securindo  beralamat  di  Wisma  KEIAI,
Lt.15 Jl. Jend. Sudirman Kav. 3 – Jakarta
10220 – lndonesia.  Telp  :  (62-21)  5785-
1888, 5785-1818 (Hunting), Fax : (62-21)
5785-1717,  5785-1777.  Pemegang
saham  PT  Lautandhana  Securindo,
antara lain: PT Global Dinamika Prasindo
(37,45%),  PT  Tunas  Andalan  Pratama
(37,45%)  dan  PT  Pentacipta  Sentosa
(25,10%).

Ruang  lingkup  kegiatan  usaha
Lautandhana Securindo adalah bergerak
dalam  bidang  jasa  perantara
perdagangan  efek  dan  penjamin  emisi
efek.  Selain  itu,  Lautandhana  Securindo
juga menjalankan usaha jasa pengelolaan
investasi  nasabah  dan  penasehat
investasi melalui anak usaha yang dimiliki
sebanyak 99,98%, yakni PT Lautandhana

Kecerdasan
Emosional (X2)

Kinerja 
(Y)

Motivasi kerja
 (X1)

Stres Kerja
(X3)
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Investment  Management.  PT.
Lautandhana  Securindo  memperoleh  ijin
usaha sebagai perantara pedagang efek
dan penjamin emisi efek, masing-masing
pada tanggal 23 Januari 1992 dan 25 Mei
2005.  Pada  tanggal  28  Juni  2004,
Lautandhana  Securindo  telah
memperoleh  ijin  fasilitas  perdagangan
marjin oleh Perusahaan bagi nasabah. 

Ekuitas  Lautandhana  saat  ini  telah
mencapai  lebih  dari  Rp.  150  miliar  dan
terus  berkembang  seiring  dengan
pertumbuhan  bisnisnya.  Sejumlah
penghargaan  yang  pernah  diperoleh
antara lain peringkat 2 "Best Securities in
2007"  berdasarkan  jumlah  aset  antara
Rp500  miliar-Rp.  1  triliun  dari  Majalah
Investor,  kemudian  peringkat  3  "Best
Securities  in  2008"  berdasarkan  jumlah
aset  di  atas  Rp1  triliun  dari  Majalah
Investor.  Pada  2010,  Lautandhana
mencatat volume perdagangan sebanyak
86.242.078.286 lembar saham atau ketiga
terbesar  di  antara  perusahaan  sekuritas
domestik.  Nilai  perdagangan  saham
Lautandhana  pada  tahun  yang  sama
tercatat  sebesar  Rp36.163.880.227.240
atau  terbesar  kesepuluh  di  antara
perusahaan  sekuritas  domestik.
Sedangkan  frekuensi  perdagangan
saham  tercatat  sejumlah  995.797  kali
atau  ketujuh  terbanyak  di  antara
perusahaan  sekuritas  domestik.  Divisi
manajemen  investasi  Lautandhana
menerima penghargaan sebagai "Manajer
Investasi  Terbaik",  "Reksadana
Terproteksi  Terbaik"  dan  "Reksadana
Pendapatan Tetap Terbaik"  dalam Bisnis
Indonesia Awards 2009. Saat ini besarnya
dana  kelolaan  Lautandhana  Investment
Management adalah di atas Rp. 1 triliun.

1. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian  asumsi  yang  harus
terpenuhi  agar  kesimpulan  dari  analisis
jalur tersebut tidak bias. Uji asumsi kalsik
diantaranya  yaitu  uji  normalitas,  uji
multikolinieritas,  uji  autokorelasi.  Pada
penelitian ini ketiga asumsi yang disebut
diatas tersebut diuji karena variabel bebas
yang di gunakan pada penelitian ini lebih
dari satu (berganda). 

1.1. Uji Normalitas
Uji  normalitas  adalah  untuk  melihat

apakah nilai  residual  terdistribusi  normal
atau  tidak.  Model  regresi  yang  baik
adalah  memiliki  nilai  residual  yang
terdistribusi  normal.  Jadi  uji  normalitas
bukan  dilakukan  pada  masing-masing
variabel  tetapi  pada  nilai  residualnya.
Sering terjadi kesalahan yang jamak yaitu
bahwa  uji  normalitas  dilakukan  pada
masing-masing  variabel.  Hal  ini  tidak
dilarang tetapi model regresi memerlukan
normalitas  pada  nilai  residualnya  bukan
pada  masing-masing  variabel  penelitian.
Pengujian  normalitas  data  penelitian
adalah  untuk  menguji  apakah  dalam
model statistik variabel-variabel penelitian
berdistribusi  normal  atau  tidak  normal.
Model regresi yang tinggi adalah memiliki
distribusi normal atau mendekati  normal.
Untuk  menguji  apakah  distribusi  data
normal atau tidak, salah satunya dengan
menggunakan  metode  gambar  normal
Probabilitas  Plots  digunakan  untuk
menyimpulkan  apakah  model  analisis
memenuhi  asumsi  normal,  dengan
penyebaran data di sekitar garis diagonal
dan mengikuti  arah garis  diagonal maka
data  tersebut  mememenuhi  asumsi
normal dalam model analisis, yang dapat
dilihat pada gambar dibawah ini :
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Gambar 2. Uji asumsi normalitas pengaruh motivasi kerja, kecerdasan emosional dan stres

kerja terhadap kinerja
Sumber : Hasil pengolahan data, 2018

1.2. Uji Multikolinieritas 
Multikolinieritas  berati  adanya

hubungan  yang  kuat  diantara  beberapa
atau  semua  variabel  bebas  pada  model
regresi.  Jika  terdapat  multikolinieritas
maka  koefisien  regresi  menjadi  tidak
tentu,  tingkat  kesalahannya  menjadi
sangat  besar  dan  biasanya  ditandai
dengan koefisien determinasi yang sangat

besar  tetapi  pada  pengujian  parsial
koefisien regresi, tidak ada atau pun kalau
ada sangat sedikit sekali koefisien regresi
yang  signifikan.  Pada  penelitian  ini
digunakan  nilai  Variance  Inflantion
Factorrs (VIF)  sebagai  indikator  ada
tidaknya  multikolinearitas  di  antara
variabel bebas. 

Tabel 1. Uji asumsi multikolinieritas pengaruh motivasi kerja, kecerdasan emosional
dan stres kerja terhadap kinerja

Variabel Collinearity Statistics
Tolerance VIF

Motivasi kerja .955 1.047
Kecerdasan emosional .916 1.091
Stres kerja .903 1.108

    a  Dependent Variable: Kinerja
    Hasil pengolahan data, 2018

Berdasarkan nilai VIF yang diperoleh
seperti  terlihat  pada  Tabel  1,  diatas
sebesar 1.047, 1.091 dan 1.108 dengan
nilai  tolerance  0.955,  0.916  dan  0.903,
hal ini menunjukkan adanya korelasi yang

cukup tinggi/kuat antara sesama variabel
bebas, dimana nilai VIF dari ketiga varibel
bebas  lebih  kecil  dari  10  dan  dapat
disimpulkan  tidak  terjadi  multikolinieritas
diantara ketiga variabel bebas tersebut.

1.3. Uji Asumsi Autokorelasi 

Tabel 2. Model summaryb pengaruh motivasi kerja, kecerdasan emosional dan stres kerja
terhadap kinerja

Model
 

Change Statistics Durbin-
Watson

 
R Square
Change F Change df1 df2

Sig. F
Change
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1 .614 13.757 3 26 .000 1.951
a  Predictors: (Constant), Motivasi, Kecerdasan, Stres 
b  Dependent Variable: Kinerja
Hasil pengolahan data, 2018

Berdasarkan  Tabel  2,  di  atas
diperoleh  nilai  statistik  Durbin-Watson
(DW) diperoleh nilai 1.951, nilai  tersebut
berada  pada  kisaran  1.65  <DW<2.35

maka  tidak  terjadi  autokorelasi  pada
model regresi yang digunakan karena hal
ini  diperkuat  juga  melalui  uji  normalitas
data dan uji multikoliniearitas.

2. Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di PT. Lautandhana Securindo
Medan

Tabel. 3. Coeficientsa pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja 

Model 
 
 

Unstandardized
Coefficients Standardized

Coefficients
Beta

t Sig.
B Std. Error

1 (Constant) -5.067 7.795 -.650 .521
 Motivasi Kerja .499 .132 .472 3.784 .001

a  Dependent Variable: Kinerja
Hasil pengolahan data, 2018
Dari  Tabel  3,  diatas  diperoleh  nilai

thitung sebesar  3.784.  Penelitian  ini
menggunakan taraf signifikansi (α : 0,05)
dan  Derajat  Kebebasan  (DK)  dengan
ketentuan DK = n – 2, atau 30 – 2 = 28.
Dengan  ketentuan  tersebut,  diperoleh
nilai  ttabel sebesar   2.048.  Dari  hasil

perhitungan  diperoleh  nilai  thitung >  ttabel

(3.784  > 2.048) dan nilai signifikasi 0.001
<  0.05,  sehingga  H0 ditolak  dan  Ha
diterima.  Artinya  variabel  motivasi  kerja
berpengaruh  positif  dan  signifikan
terhadap  kinerja  karyawan  di  PT.
Lautandhana Securindo Medan. 

3. Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Karyawan Di PT. Lautandhana
Securindo Medan

Tabel. 4. Coeficientsa pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja 

Model 
 
 

Unstandardized
Coefficients Standardized

Coefficients
Beta

t Sig.
B Std. Error

1 (Constant) -5.067 7.795 -.650 .521
 Kecerdasan Emosional .399 .119 .427 3.355 .002

a  Dependent Variable: Kinerja
Hasil pengolahan data, 2018

Dari  Tabel  4,  diatas  diperoleh  nilai
thitung sebesar  3.355.  Penelitian  ini
menggunakan taraf signifikansi (α : 0,05)
dan  Derajat  Kebebasan  (DK)  dengan
ketentuan DK = n – 2, atau 30 – 2 = 28.
Dengan  ketentuan  tersebut,  diperoleh
nilai  ttabel sebesar   2.048.  Dari  hasil

perhitungan  diperoleh  nilai  thitung >  ttabel

(3.355  > 2.048) dan nilai signifikasi 0.002
<  0.05,  sehingga  H0 ditolak  dan  Ha
diterima.  Artinya  variabel  kecerdasan
emosional berpengaruh  positif  dan
signifikan  terhadap  kinerja  karyawan  di
PT. Lautandhana Securindo Medan. 

4. Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di PT. Lautandhana Securindo
Medan

Tabel. 5. Coeficientsa pengaruh stres kerja terhadap kinerja 
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Model 
 
 

Unstandardized
Coefficients Standardized

Coefficients
Beta

t Sig.
B Std. Error

1 (Constant) -5.067 7.795 -.650 .521
 Stres Kerja .250 .138 .233 1.815 .081

a  Dependent Variable: Kinerja
Hasil pengolahan data, 2018

Dari Tabel 5 diatas diperoleh nilai thitung

sebesar  1.815.  Penelitian  ini
menggunakan taraf signifikansi (α : 0,05)
dan  Derajat  Kebebasan  (DK)  dengan
ketentuan DK = n – 2, atau 30 – 2 = 28.
Dengan  ketentuan  tersebut,  diperoleh
nilai  ttabel sebesar   2.048.  Dari  hasil

perhitungan  diperoleh  nilai  thitung <  ttabel

(1.815  < 2.048) dan nilai signifikasi 0.081
>  0.05,  sehingga  H0 diterima  dan  Ha
ditolak.  Artinya  variabel  stres  kerja
berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan
terhadap  kinerja  karyawan  di  PT.
Lautandhana Securindo Medan.

5. Pengaruh  Motivasi  Kerja,  Kecerdasan  Emosional  dan  Stres  Kerja  Terhadap
Kinerja Karyawan di PT. Lautandhana Securindo Medan

Tabel 6.  Anova b pengaruh variabel motivasi kerja, kecerdasan emosional dan stres
kerja terhadap kinerja

Model  
Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

1
 
 

Regression 208.202 3 69.401 13.757 .000a

Residual 131.164 26 5.045  
Total 339.367 29  

a  Predictors: (Constant), Motivasi, Kecerdasan, Stres
b  Dependent Variable: Kinerja
Hasil pengolahan data, 2018

Dari Tabel 6, di atas diperoleh nilai
Fhitung sebesar  13.757.  Penelitian  ini
menggunakan  taraf  signifikansi  (α  :
0,05)  dan  Derajat  Kebebasan  (DK)
dengan ketentuan numerator :  jumlah
variabel – 1 atau 4 – 1 = 3, dan jumlah
sampel dikurang 4 atau 30 – 4 = 26.
Dengan ketentuan tersebut,  diperoleh
nilai  Ftabel sebesar   3.120.  Dari  hasil
perhitungan diperoleh nilai Fhitung > Ftabel

(13.757  >  3.120)  dan  nilai  signifikasi
0.000 < 0.05, sehingga H0 ditolak dan
Ha diterima.  Artinya  variabel  motivasi
kerja, kecerdasan emosional dan stres
kerja berpengaruh positif dan signifikan
terhadap  kinerja  terhadap  kinerja
karyawan di  PT.  Lautandhana
Securindo Medan. 

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
1. Variabel  motivasi  kerja  berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kinerja
karyawan  di  PT.  Lautandhana
Securindo Medan dengan nilai thitung >
ttabel (3.784  > 2.048).

2. Variabel  kecerdasan  emosional
berpengaruh  positif  dan  signifikan
terhadap  kinerja  karyawan  di  PT.
Lautandhana  Securindo  Medan
dengan  nilai  thitung >  ttabel (3.355   >
2.048).

3. Variabel  stres  kerja  berpengaruh
positif  dan  tidak  signifikan  terhadap
kinerja karyawan di PT. Lautandhana
Securindo Medan dengan nilai thitung <
ttabel (1.815  < 2.048).
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4. Variabel  motivasi  kerja,  kecerdasan
emosional  dan  stres  kerja
berpengaruh  positif  dan  signifikan
terhadap  kinerja  karyawan  di  PT.
Lautandhana  Securindo  Medan
dengan nilai Fhitung > Ftabel (13.757  >
3.120).

Saran
1. Pihak

perusahaan   harus   selalu
memperhatikan  tingkat  stres  kerja
para karyawan. Walaupun seringkali
dikonotasikan memberikan pengaruh
negatif, namun ada kalanya  tingkat
stres   dapat   memacu  peningkatan
kotribusi   dari   para   karyawan.
Namun  ketika  tingkatan stres kerja
terus meningkat pada tahapan
berkelanjutan,  maka akan
menurunkan kontribusi karyawan
terhadap perusahaan. Terkait hal itu
tingkat stres yang  tinggi terkait
permasalahan terjadi pada tingkat
beban  kerja yang berlebihan,
tekanan atau desakan waktu serta
konflik  pelaksanaan  peran yang
cenderung  mengarah  kepada
perbedaan nilai yang  dimiliki
perusahaan dan karyawan, yang
cenderung mengindikasikan berada
pada  kategori  sedang harus
dicarikan  solusinya. Solusinya
adalah  dengan  mempertegas
pembagian tugas dan kewajiban
dari para karyawan    dalam
menjalankan  perannya dalam
organisasi. Selain itu perlu
organisasi  mensosialisasikan

nilai-nilai
yang   dimiliki   organisasi   kepada
para karyawanya.

2. Selain
dari  pada  itu  tingkat  stress  kerja
karyawan  dapat  diminimalkan
dengan  cara  mengevaluasi tugas
dan  fungsi  masing-masing  bagian,
m elakukan  pelatihan-pelatihan
untuk lebih meningkatkan keinginan
dan  kemampuan  pada  karyawan
dan  mengadakan  program
konseling secara berkelanjutan.

3. Diajurkan
agar  pimpinan  meningkatkan
rewards yang diberikan kepada para
karyawan, agar tumbuh rasa memiliki
karyawan  terhadap  pekerjaannya

sehingga  akan  dapat  memberikan
kontribusi  yang  optimal  ke  PT.
Lautandhana Securindo Medan.
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