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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

4.1 Objek Penelitian  

Objek dalam penelitian ini adalah Beban Kerja, Stres Kerja dan 

Produktivitas Kerja Karyawan Operasional Pabrik di CV. Al-Zidan Garmen 

Tasikmalaya, jl. Saguling Panjang, Cigantang, Kec. Mangkubumi, Tasikmalaya, 

Jawa Barat 46181. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian yaitu untuk 

mengetahui bagaimana Pengaruh Beban Kerja dan Stres kerja  terhadap 

Produktivitas Kerja  Karyawan di CV. Al-Zidan Garmen Tasikmalaya. 

3.1.1 Sejarah Singkat  

CV Al-Zidan adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri tekstil 

barang jadi yang berupa pakaian muslim seperti baju koko dan bordir mukena. CV 

Al-Zidan didirikan pada tahun 1993 dimana saat itu awal mulanya masih 

berbentuk konveksi rumahan. CV Al-Zidan dalam kegiatan produksinya bekerja 

sama dengan para penjahit disekitar lokasi konveksi tersebut yaitu untuk 

melakukan proses penjahitan pakaiannya, dan selanjutnya dikembalikan lagi ke 

CV Al-Zidan untuk tahap finishing sebelum dipasarkan ke pembeli. Kegiatan 

produksi rumahan tersebut terus berjalan, hingga tepatnya pada tanggal 1 

November 2019 CV Al-Zidan mengubah bentuk perusahaannya menjadi 

perusahaan garmen, yang berlokasi  di Jl. Saguling Panjang, Cigantang, Kec. 

Mangkubumi, Tasikmalaya Jawa Barat 46181. 
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3.1.2 Visi dan Misi CV. Al-Zidan 

Perusahaan Al-Zidan didirikan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat di Tasikmalaya 

khususnya di  sekitar lingkungan perusahaan. 

2. Mendapatkan profit yang maksimal. 

3. Menyediakan kebutuhan masyarakat khususnya dibidang pakaian muslim. 

Tujuan tersebut dapat dicapai dengan visi dan misi sebagai berikut:\ 

Visi: Merupakan industri garmen yang akan menembus pasar nasional dan 

bersaing dengan para kompetitor didunia industri garmen khususnya yang berada 

di Tasikmalaya. 

Misi: Untuk memberikan pasar pakaian muslim secara nasional maupun secara 

fungsional sehingga Al-Zidan dikenal sebagai perusahaan industri garmen yang 

terbaik di Indonesia  khusunya di Tasikmalaya. 

3.1.3  Logo CV Al-Zidan 

 Logo CV. Al-Zidan memiliki konsep dengan warna hitam dan  merah yang 

memiliki arti yaitu merah sepenuhnya memberikan gairah energi yang 

menyerukan  terlaksananya suatu tindakan sedangkan warna hitam menunjukkan 

kekuatan dan ketegasan, dengan didalamnya memasukan singkatan AZ 

kepanjangan dari Al-Zidan itu sendiri dan Al-Zidan seendiri  merupakan design 

yang eklusif. 
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Sumber: Bagian HRD CV. Al-Zidan 

Gambar 3. 1  

Logo CV. Al-Zidan 

3.1.4 Struktur Organisasi CV. Al-Zidan 

     

Sumber: Bagian HRD CV.Al-Zidan 

Gambar 3. 2  

Struktur Organisasi 

4.2 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan untuk mengetahui pengaruh beban kerja dan Stres 

kerja terhadap produktivitas kerja  karyawan di CV. Al-Zidan Garmen 

Tasikmalaya adalah metode survei, menurut Sugiyono  (2017:48) metode survei 
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adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data 

yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, 

karakteristik, perilaku, hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis 

tetntang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dri populasi 

tertentu, teknik pengumpulan data dengan pengamatan (wawancara atau 

Kuesioner) yang tidak mendalam, dan hasil penelitian cenderung untuk 

digeneralisasikan. 

3.2.1 Operasionalisasi Variabel 

Penelitian ini dilakukan terutama untuk mengetahui pengaruh yang terjadi 

antara Beban Kerja, dan Stres kerja terhadap Produktivitas kerja Karyawan. 

Adapun operasionalisasi variabel dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 3. 1  

Operasional Variabel 

Variabel Definisi 

Operasional 

 

Indikator 

 
Ukuran 

 
Skala 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Beban Kerja 

(X1) 

Keadaan dimana 

para pekerja 

dihadapkan pada 

tugas yang harus 

diselesaikan dalam 

waktu yang telah 

ditentukan. 

1 Target yang 

harus dicapai 

- Hasil yang dicapai 

dalam jangka waktu 

tertentu 

 

 

 

 

O 

R 

D 

I 

N 

A 

L 

2 Kondisi 

pekerjaan  

- Mengatasi kejadian 

tak terduga. 

3 Penggunaan 

waktu 

- Waktu yang 

digunakan dalam 

bekerja 

4 Standar 

pekerjaan  

 

- Pengalaman 

individu mengenai 

pekerjaannya 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

Stres Kerja 

(X2) 

keadaan dimana 

reaksi emosional 

dan psikologi 

seseorang 

mengalami 

ketegangan akibat 

adanya tekanan 

pekerjaan atau 

beban kerja 

berlebih yang di 

berikan pimpinan. 

1   Tuntutan tugas  - Tekanan tanggung 

jawab 
 

 

 

 

 

O 

R 

D 

I 

N 

A 

L 

2    Tuntutan peran  - Tekanan yang 

diberikan pada 

seseorang 

3 Tuntutan antar   

pribadi 

- Tekanan yang 

diciptakan oleh 

pegawai lain 

4 Struktur 

organisasi 

- Gambaran 

perusahaan 

5 Kepemimpinan 

organisasi 

- Gaya kepemimpinan 

Produktivitas 

Kerja 

(Y) 

ukuran 

perbandingan 

antara kualitas dan 

kuantitas dari 

seorang tenaga 

kerja untuk 

mencapai hasil atau 

prestasi kerja yang 

efektif dan efisien 

dengan sumberdaya 

yang digunakan. 

1 Kemampuan  - Kemampuan 

karyawan bekerja 

secara profesional 

 

 

 

 

 

O 

R 

D 

I 

N 

A 

L 

 

2 Meningkatkan 

hasil yang 

dicapai 

- Persepsi karyawan 

untuk selalu 

meningkatkan hasil 

yang dicapai 

3 Semangat kerja - Persepsi karyawan 

semangat dalam 

bekerja 

4 Pengembangan 

diri 

- Persepsi karyawan 

untuk meningkatkan 

kemampuan bekerja  

5 Mutu - Persepsi karyawan 

terhadap hasil kerja 

yang memenuhi 

standar perusahaan 

6. Efisiensi  
 

- Persepsi karyawan 

dalam 

menyelesaikan 

pekerjaan secara 

efisien deñgan 

standar kerjanya 
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4.2.2 Populasi  

Menurut Sugiyono (2017:136) Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi juga merupakan keseluruhan element yang akan dijadikan wilayah 

generelasi, element populasi ini yaitu keseluruhan subyek yang akan diukur, yang 

merupakan unit yang diteliti, Donald dalam Sugiyono (2017: 136). 

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan 

Operasional Pabrik di CV. Al-Zidan Tasikmalaya dengan jumlah sebanyak 142 

orang. 

4.2.3 Sample 

Menurut Sugiyono (2017:136) Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakterisik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampling adalah teknik 

pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam 

penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampelnya menggunakan 

probability sampling dengan memilih menggunakan simple random sampling. 

Pengambilan sampel ini dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang 

ada dalam populasi itu. Karena jumlah populasi yang banyak dan tidak mungkin 

diteliti semua karena keterbatasan waktu dan tenaga maka penelitian yang 

dilakukan hanya meneliti sebagian dari jumlah populasi atau disebut dengan 

sampel. Untuk menentukan sampel tersebut digunakan  rumusan slovin sebagai 

berikut: 
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4.2.4 Teknik Pengumpulan Data 

4.2.4.1 Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data ordinal yang 

diambil dari hasil penyebaran kuesioner kepada karyawan operasional pabrik di 

CV. Al-Zidan Tasikmalaya. Jenis data yang akan dikumpulkan dan dikelompokan 

menjadi dua, sesuai sumber-sumber data penelitian. Jenis data tersebut antara lain: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan 

orang lain) dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya, dan data tersebut 

sebelumnya tidak ada. Sumber data disini merupakan objek maupun lingkungan 

yang sedang diteliti. Teknik yang dapat digunakan peneliti antara lain wawancara, 

dan penyebaran kuesioner/angket. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 

peneliti atau data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan 

penelitiannya. Data aslinya tidak di diambil peneliti tetapi oleh pihak lain.  Data 

ini dapat diperoleh dari berbagai sumber dari buku, laporan jurnal, dan lain-lain. 

 n =       N  

       1+ N(e) ²  

Keterangan:  

n  = Jumlah sampel yang diperlukan 

N = Jumlah populasi  

e  = Tingkat kesalahan sampel (sampling error) 
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Jadi perhitungannya adalah: 

n =         142  

      1 + 142 (0,1)² 

   =  58,68 

 =  60 

Untuk itu peneliti mengambil 59 responden sebagai sumber data. 

4.2.4.2 Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam pengumpulan 

data adalah sebagai berikut : 

1. Wawancara  

Menurut Sugiyono (2017:220), wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden sedikit/ kecil. Dalam penelitian ini 

dilakukan wawancara untuk memenuhi data sekunder yaitu dengan 

menanyakan langsung kepada HRD  CV. Al-Zidan mengenai datayang ada 

yang diperlukan oleh peneliti. 

2. Kuesioner  

Menurut Sugiyono(2017: 225), kuisoner yaitu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Selain itu kuisoner juga cocok 

digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang 

luas. Kuisoner dapat berupa pertanyaan/ pernyataan tertutup atau terbuka, 
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dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos, 

atau internet. Penelitian ini menggunakan kuisoner yang akan dilakukan 

kepada  responden, yaitu kepada karyawan operasional pabrik CV. Al-Zidan. 

3. Studi Dokumentasi  

Dokumentasi dari asal kata dokumen yang berarti  barang-barang tertulis. 

Didalam melaksanakan studi dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda 

tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan 

sebagainya. Studi dokumentasi dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan 

data dan fakta dilapangan berdasarkan dokumentasi yang telah disediakan 

oleh CV. Al-Zidan Garmen Tasikmalaya berupa struktur organisasi, sejarah 

singkat, dan jumlah karyawan diperusahaan tersebut. 

4.3 Model Penelitian 

Untuk mengetahui gambaran umum mengenai pengaruh beban berja, dan 

stres Kerja terhadapProduktivitas Kerja Karyawan maka dapat disajikan model 

penelitian berdasarkan kerangka pemikiran sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 3  

Model Penelitian 

Stres Kerja 

(X2) 

Produktivitas Kerja 

(Y) 

Beban Kerja 

(X1) 
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Keterangan : 

X1 = Beban Kerja 

X2 = Strees Kerja 

Y   = Produktivitas Kerja 

4.4 Teknik Analisis Data 

Untuk melihat ketepatan alat ukur penelitian berupa kuesioner, sebelum 

digunakan dalam penelitian dilakukan uji coba kuesioner untuk melihat validitas 

dan realibilitas alat ukur penelitian. 

3.4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Setelah data yang diperlukan telah diperoleh, data tersebut dikumpulkan 

untuk kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. Sebelum melakukan analisis 

data, perlu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap kuesioner yang telah 

disebarkan. 

3.4.1.1 Uji Validitas  

Menguji validitas berati menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran 

suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Jika instrumen valid/ benar 

maka hasil pengukuranpun kemungkinan akan benar.  

Dalam ilmu-ilmu eksakta alat ukur seperti neraca adalah untuk mengukur berat, 

termometer untuk mengukur suhu. Dalam ilmu-ilmu sosial sulit mencari alat ukur 

standar seperti ilmu eksakta. Maka peneliti merancang sendiri alat ukur atau 

instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan berhubungan dengan persepsi responden. 
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Item-item pertanyaan disusun berdasarkan kriteria-kriteria yang dirujuk dari teori 

sehingga bisa menghasilkan instrumen yang benar dan rasional.  

 Menurut Sugiyono (2017: 172) instrumen yang valid berarti instrumen 

tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) apa yang 

seharusnya diukur. Uji validitas dilakukan dengan cara menghitung korelasi dari 

masing-masing pernyataan melalui total skor dengan menggunakan Pearson 

Product Moment. 

Prosedur uji validitas yaitu membandingkan r hitung korelasi r tabel yaitu 

angka kritik tabel korelasi pada derajat kebebasan (dk = n - 2) dengan taraf 

signifikan α = 5%. Kriteria pengujian: 

Untuk mempermudah perhitungan, uji validitas akan menggunakan 

program SPSS for windows versi 25. 

- Jika sign. ≤ alpha (0,05), maka pernyataan valid. 

- Jika sign. > alpha (0,05), maka pernyataan gugur (tidak valid). 

3.4.1.2 Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas bertujuan untuk mengukur gejala yang sama dan hasil 

pengukuran itu reliabel. Untuk menguji apakah instrument di dalam kuesioner 

dapat dipercaya adalah dengan menggunakan reliabilitas data. Reliabilitas diukur 

dengan konsistensi antar instrument yang digunakan. Uji reliabilitas instrument 

di dalam kuesioner dapat dilakukan dengan menggunakan teknik Cronbach’s 

alpha Uji Reliabilitas menyatakan bahwa apabila instrumen yang digunakan 

beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang 

sama.  
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Crobbach’s alpha adalah mengukur konsistensi internal yaitu mengukur 

seberapa dekat instrument di dalam kuesioner. Cronbach’s alpha biasanya 

digunakan untuk mengukur kuesioner yang menggunakan skala likert yang 

membentuk skala dan untuk menentukan apakah skalanya bisa dipercaya di 

dalam kuesioner. 

Untuk mempermudah perhitungan uji reliabilitas akan menggunakan 

program SPSS for windows Versi 25. 

Dari hasil perhitungan tersebut, maka kaidah keputusannya adalah : 

- Jika sign. ≤ alpha (0,05), maka pernyataan reliabel. 

- Jika sign. > alpha (0,05), maka pernyataan gugur (tidak reliabel). 

3.4.2 Analisis Terhadap Kuesioner 

Teknik pertimbangan data untuk menentukan pembobotan jawaban 

responden dilakukan dengan menggunakan skala likert untuk jenis pertanyaan 

tertutup yang berskala normal. Menurut Sanusi dalam Martina (2017: 23), skala 

likert adalah skala yang didasarkan pada penjumlahan sikap responden dalam 

merespon pertanyaan berkaitan indikator-indikator konsep atau variabel yang 

sedang diukur. Sikap-sikap pertanyaan tersebut memperlihatkan pendapat positif 

atau negatif. Teknik pertimbangan data untuk menentukan pembobotan jawaban 

responden dilakukan dengan menggunakan skala likert untuk jenis pertanyaan 

tertutup yang berskala normal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 

berikut ini: 
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Tabel 3. 2  

Formasi Nilai, Notasi, & Predikat Masing-masing Pilihan  

Jawaban Untuk Pernyataan Positif 

Nilai Keterangan Notasi Predikat 

5 Sangat Setuju SS Sangat Tinggi 

4 Setuju S Tinggi 

3 Tidak Ada Pendapat TAP Sedang 

2 Tidak Setuju TS Rendah 

1 Sangat Tidak Setuju STS Sangat Rendah 

 

Tabel 3. 3  

Formasi Nilai, Notasi, & Predikat Masing-masing Pilihan 

Jawaban Untuk Pernyataan Negatif 

Nilai Keterangan Notasi Predikat 

5 Sangat Tidak Setuju STS Sangat Tinggi 

4 Tidak Setuju TS Tinggi 

3 Tidak Ada Pendapat TAP Sedang 

2 Setuju S Rendah 

1 Sangat Setuju SS Sangat Rendah 

Perhitungan hasil Kuesioner dengan persentase dan skoring menggunakan rumus 

sebagagai berikut: 

X= 
 

 
 x 100% 

Dimana: 

X= Jumlah prosentase jawaban 

F= Jumlah jawaban/frekuensi 

N= Jumlah Responden 
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Setelah diketahui jumlah nilai dari keseluruhan sub variabel dari hasil 

perhitungan yang dilakukan maka dapat ditentukan intervalnya, yaitu dengan cara 

sebagai berikut: 

NJI= 
                              

                          
 

3.4.3 Metode Succesive Interval 

Untuk melakukan analisis dalam penelitian ini digunakan Metode 

Succesive Interval. Menurut Al-Rasyid menyatakan bahwa skala likert jenis 

ordinal yang menunjukkan peringkat saja. Oleh karena itu, variabel yang 

berskala ordinal terlebih dahulu ditranspormasikan menjadi data yang 

berskala interval. Adapun langkah kerja method of succesive interval adalah 

sebagai berikut : 

a. Perhatikan F (frekuensi) responden (banyaknya responden yang 

memberikan respon yang ada).  

b. Bagi setiap bilangan F (frekuensi) oleh n (jumlah sampel), sehingga Pᵢ 

= Fᵢ/n. 

c. Jumlahkan P (proporsi) secara berurutan untuk setiap responden, 

sehingga keluar proporsi kumulatif (Pkᵢ = Op (1-1) + Pᵢ). 

d. Proporsi kumulatif (Pk) dianggap mengikuti distribusi normal baku, 

sehingga kita bisa menemukan nilai Z setiap kategori. 

e. Hitung SV (scala value = nilai skala), dengan rumus : 

SV = 
                       –                       

                       –                       
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Nilai-nilai untuk desinty diperoleh dari tabel ordinal distribusi 

normal baku. 

f.  SV (Scala Value) yang nilainya terkecil (harga negatif yang terbesar)  

g. diubah menjadi sama dengan satu (=1). 

 Y = SVi +  SVMin  

Transformed SV 

3.4.4 Analisis Jalur (Path Analysis) 

Teknik yang digunakan adalah analisis jalur (path analysis), teknik ini 

juga dikenal sebagai model sebab akibat. Penamaan ini didasarkan pada alasan 

bahwa analisi jalur memungkinkan pengguna dapat menguji proporsi teoritis 

mengenai hubungan sebab dan akibat tanpa memanipulasi variabel-variabel. 

Tujuan digunakan analisis jalur adalah untuk mengetahui pengaruh seperangkat 

variabel X terhadap Y, serta untuk mengetahui pengaruh antara variabel X. Dalam 

analisis jalur ini dapat dilihat pengaruh dari setiap variabel secara bersama-sama. 

Menurut Rutherford dalam Ratlan dan Manurung (2014: 16) menyatakan analisis 

jalur ialah suatu teknik untuk menganalisi hubungan sebab akibat yang terjadi 

pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung 

tidak hanya secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung. 

 Tahapan dari analisis jalur adalah sebagai berikut: 

1. Membuat diagram jalur dan membaginya menjadi beberapa sub-struktur. 

2. Menentukan matriks kolerasi. 

3. Menghitung matriks invers dari variabel independen. 
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4. Menghitung koefisien jalur, tujuannya adalah untuk mengetahui besarnya 

pengaruh dari suatu variabel independen terhadap variabel dependen. 

5. Menghitung 
R  

y (XX.... X
k
). 

6. Menghitung Koefisien jalur variabel residu 

7. Uji keberartian model secara keseluruhan menggunakan uji F. 

8. Uji keberartian koefisien jalur secara individu menggunakan uji-T. 

Adapun formula Path Analysis yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Membuat diagram jalur. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 4  

Diagram Jalur 

 

 

2. Menghitung koefisien jalur (ß) 

3. Menghitung koefisien korelasi (R) 
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Tabel 3. 4  

Pengaruh langsung dan tidak langsung X1dan X2 Terhadap Y 

No Nama Variabel Formulasi 

(1) (2) (3) 

1 Beban Kerja (X1)  

(1) (2) (3) 

 a. Pengaruh Langsung X1 

Terhadap Y 

(pYX1) (pYX1) 

 b. Pengaruh Tidak Langsung X1 

Terhadap Y melalui X2 

(pYX1) (rX1X2) (pYX2) 

 Pengaruh X1 Total Terhadap Y a + b .... (1) 

2 Strees Kerja  (X2)  

 c. Pengaruh Langsung X2 

Terhadap Y 

(pYX2) (pYX2) 

 d. Pengaruh Tidak Langsung X2 

Terhadap Y melalui X1 

(pYX2) (rX1X2) (pYX1) 

 Pengaruh X2 Total Terhadap Y c + d.... (2) 

 Pengaruh Total X1  X2 dan X3  

Terhadap Y 

(1) +( 2) = kd 

 Pengaruh Lain Yang Tidak 

Diteliti 

2 – kd = knd  

 

3.4.5 Pengujian Hipotesis 

Untuk mengetahui tingkat signifikansi secara bersama-sama pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen digunakan uji F sebagai berikut: 

Kriteria Hipotesis Secara Simultan: 

Ho : β
1
= β

2
= 0 tidak ada pengaruh beban kerja dan Stres kerja terhadap 

produktivitas kerja. 

Ha : β
1
≠ β

2
≠ 0 adanya pengaruh beban kerja dan Stres kerja terhadap 

produktivitas kerja. 
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Untuk menguji tingkat signifikansi secara parsial apakah masing-masing 

variabel independen berpengaruh terhadap bariabel dependen digunakan uji T. 

Kriteria Hipotesis secara parsial: 

Ho 1 :  β
1
  = ββ0 secara parsial beban kerja tidak berpengaruh signifikan 

terhadap produktivitas kerja. 

Ha  1  :   β
1
    ≠  ββ0 secara parsial beban kerja berpengaruh signifikan 

terhadap produktivitas kerja. 

Ho 2  : β
2
  = ββ0 secara parsial Stres kerja tidak berpengaruh signifikan 

terhadap produktivitas kerja. 

Ha  2   :  β
2
   ≠  ββ0 secara parsial Stres kerja berpengaruh signifikan 

terhadap produktivitas kerja. 

Dengan derajat kebebasan (df)=k dan (n-k)  dan tingkat kepercayaan 95% 

atau a=0,05 maka: 

Ho ditolak jika alpha (0,05) < sig 

Ho diterima jika alpha (0,05) > sig 

Untuk memudahkan perhitungan dalam penelitian ini digunakan program 

SPSS.


