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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pada era globalisasi saat ini penting untuk dipahami bahwa bukan hanya 

kesehatan fisik saja yang penting akan tetapi kesehatan mental juga memerlukan 

perhatian khusus. Khususnya pada negara berkembang seperti Indonesia dimana 

masyarakatnya masih kurang menyadari bahwa kesehatan mental itu perlu dan 

penting. 

Terdapat banyak sekali faktor yang mempengaruhi kesehatan mental 

seseorang diantaranya yaitu faktor biologis seperti genetik, faktor sosial seperti 

faktor finansial misalnya kemiskinan dan faktor psikologis misalnya trauma atau 

stress kerja yang umum dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Stress menjadi 

sesuatu yang melekat dalam kehidupan manusia di dalam sebuah perusahaan. 

Apabila perusahaan tidak mengelola atau menangani stress dengan baik maka 

dapat memengaruhi prestasi kerja, kinerja karyawan bahkan dapat menghambat 

perusahaan dalam mencapai tujuannya. 

Menurut Robbin (2002: 304) stress kerja merupakan suatu kondisi 

ketegangan yang dikaitkan dengan sebuah peluang ataupun kendala. 

Hani Handoko (2011: 200) menyebutkan stress merupakan kondisi 

ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi seseorang. 

Stress yang terlalu besar bisa mengancam kemampuan seseorang untuk 

menghadapi lingkungan. 

Pada setiap profesi masing-masing memiliki tekanan yang berbeda satu 

sama lain yang pada akhirnya dapat menciptakan tingkatan stress kerja sendiri. 

Stress kerja apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan banyak 

dampak negatif diantaranya penurunan prestasi, penurunan kinerja yang dapat 

berdampak terhadap terhambatnya tercapainya tujuan sebuah perusahan. 

Penyebab stress kerja tentunya banyak sekali diantaranya yaitu faktor 

lingkungan seperti situasi dunia perbisnisan yang menciptakan ketidakpastian 

ekonomi, faktor  individu seperti persoalan keluarga dan faktor Organisasi yang 
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di dalamnya terdapat seperti faktor kerja tim atau kepemimpinan yang terdapat 

pada organisasi tersebut. 

Tim adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Akan 

tetapi tidak semua kumpulan orang dapat disebut sebagai tim. Untuk dapat 

dianggap sebagai tim maka harus mempunyai kesepakatan terhadap visi dan 

misi, menaati peraturan yang berlaku, pembagian tugas dan wewenang yang adil 

serta beradaptasi terhadap perubahan merupakan karateristik dari sebuah tim. 

Kerja tim merupakan sebuah proses dimana sekelompok orang yang 

mengumpulkan sumber daya dan keahlian mereka untuk bekerjasama dan 

mencapai tujuan bersama (Mackall, 2009: 14). 

Menurut Agwu (2015: 42) kerja tim memberikan partisipasi, tantangan 

dan pencapaian yang lebih besar. Organisasi dengan tim yang baik akan menarik 

dan mampu mempertahankan sumber daya manusia terbaik. Hal ini pada 

akhirnya akan menciptakan organisasi yang fleksibel, efesien dan mampu 

menciptakan keuntungan yang tinggi. 

Kerja tim dapat meningkatkan produktivitas, keterlibatan karyawan, rasa 

saling percaya, peningkatan wawasan dan penggunaan keragaman pengetahuan 

yang lebih besar. Dalam membentuk sebuah tim yang efektif dan efesien maka 

ruang lingkup kerja, wewenang dan tujuan tim harus ditetapkan. Selain dari itu 

perbedaan pendapat, konflik dan masalah lainnya harus dipertimbangkan 

(Mathis  & Jackson, 2003: 120). 

Dalam suatu organisasi atau perusahaan sebuah tim yang hebat tidak 

terlepas dari seorang pemimpin yang selalu mendapingi dan mengarahkan 

timnya. Oleh karna itu sebuah organisasi atau perusahaan membutuhkan sesosok 

pemimpin yang luar biasa.  

Di dalam kepemimpinan terdapat unsur pimpinan dan yang dipimpin. 

Pemimpin juga berpotensi menentukan suksesnya sebuah organisasi, maka dari 

itu penting bahwa seorang pemimpin memiliki gaya kepemimpinan agar dapat 

mempengaruhi bawahannya agar tetap bersemangat dan berjalan dengan 

seharusnya untuk masa depan organisasi yang lebih baik lagi. 
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Dari sekian banyak teori gaya kepemimpinan ada dua gaya 

kepemimpinan yang sangat berkembang pesat yaitu konsep transaksional dan 

transformasional yang dipopulerkan oleh Bass (Ratnamiasih, 2014: 120).  

Burns dalam Northouse (2013: 176) menyebutkan bahwa 

“Kepemimpinan transaksiaonal yaitu keadaan dimana seorang pemimpin 

melakukan kontak dengan karyawan dengan tujuan pertukaran sesuatu yang 

dianggap bernilai”. Adapun tujuannya adalah mengharapkan hasil yang sesuai 

dengan pemberian yang diberikan oleh pemimpin sehingga kepemimpinan 

transaksional akan berpacu pada hasil. Sebuah pekerjaan yang sesuai dan 

mencapai target akan mendapat reward  dan sebaliknya apabila tidak mencapai 

target akan mendapat punishment.  

Menurut Burns yang dikutip oleh Northouse (2013: 176) kepemimpinan 

transformasional adalah sebuah proses dimana orang terlibat dengan orang lain 

dan menciptakan hubungan yang meningkatkan motivasi dan moralitas pada diri 

pemimpin maupun pengikut”. Gaya kepemimpinan ini memiliki tujuan agar 

karyawan dapat mengerjakan lebih dari harapan pemimpin. Pada pendekatan ini 

merupakan pendekatan dimana pemimpin sangat mengawasi proses karyawan 

dalam menjalankan tugasnya. Biasanya seorang pemimpin transformasional 

akan meningkatkan hubungan dengan karyawannya baik dari segi prefesional 

ataupun personal. Berikut hasil mini survey yang dilakukan pada 5 karyawan 

Bank BTN Kantor Cabang Bandung: 

Tabel 1.1 

Data Hasil Wawancara Awal 

No Pertanyaan Hasil Responden 

1.  Sudah berapa lama anda 

bekerja menjadi karyawan 

Bank BTN Kantor Cabang 

Bandung? 

Hampir semua mengatakan sudah 

1,5 sampai 9 tahun bekerja di Bank 

Kantor Cabang Bandung 

2.  Bagaimana keadaan kerja 

tim di Bank BTN Kantor 

Cabang Bandung ini? 

Hampir semua menjawab bahwa 

kerja tim terkadang berjalan baik 
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dan terkadang tidak berjalan 

dengan baik. 

3.  Bagaimana perasaan anda 

apabila terdapat rekan 

kerja yang lambat dalam 

menyelesaikan tugas? 

Hampir semua menjawab bahwa 

hal tersebut dapat berpengaruh 

terhadap tugas rekan kerja lainnya. 

4.  Apa yang anda rasakan 

apabila kerja tim tidak 

berjalan dengan baik? 

Hampir semua menjawab bahwa 

apabila kerja tim tidak berjalan 

dengan baik maka tekanan terasa 

lebih berat dan kadang menambah 

rasa stress.  

5.  Bagaimana sikap 

pemimpin di di Bank BTN 

Kantor Cabang Bandung 

ini? 

Hampir semua menjawab bahwa 

pemimpin memiliki standar baik 

dan bekerja sesuai fungsinya. 

6.  Apakah terdapat reward 

atau punishment  di Bank 

BTN Kantor Cabang 

Bandung ini? 

 Hamper semua karyawan 

menjawab bahwa terdapat reward 

yang sesuai dengan apa yang 

dikerjakan dan punishment  sesuai 

dengan pelanggaran yang 

dilakukan. 

Sumber: Bank BTN Kantor Cabang Kota Bandung yang diolah oleh peneliti 

(2020) 

Hasil wawancara pada sebagian karyawan bagian Loan Administration 

dan General Affair  Bank BTN Kantor Cabang Bandung pada Senin, 27 Januari 

2020 dapat diketahui terdapat stress kerja yang diduga dipengaruhi oleh kerja 

tim (teamwork), gaya kepemimpinan transaksional dan transformasiona pada 

karyawan Bank BTN Kantor Cabang yang berada di Jl. Jawa No.07, Babakan 

Ciamis Kota Bandung, maka peneliti mengambil judul “Pengaruh Kerja Tim 

dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Stress Kerja Pada Karyawan Bank 

BTN Kantor Cabang Bandung”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat 

diidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Kesehatan mental merupakan hal yang masih kurang mendapat perhatian 

khusus dari masyarakat Indonesia. 

2. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan mental diantaranya 

faktor finansial misalnya kemiskinan dan faktor psikologis misalnya trauma 

atau stress kerja. 

3. Stress kerja dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya yaitu kerja tim 

ketika tidak berjalan dengan baik. 

4. Selain kerja tim sikap dari pemimipin merupakan hal yang dapat 

mempengaruhi stress kerja. 

C. Rumusan Masalah 

Supaya permasalahan tidak semakin melebar, dengan itu peneliti 

merumuskan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini,diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Apakah kerja tim berpengaruh negatif terhadap stress kerja pada karyawan 

Bank BTN Kantor Cabang Kota Bandung? 

2. Apakah gaya kepemimpinan transaksional berpengaruh negatif terhadap 

stress kerja pada karyawan Bank BTN Kantor Cabang Kota Bandung? 

3. Apakah gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh negatif terhadap 

stress kerja pada karyawan Bank BTN Kantor Cabang Kota Bandung? 

4. Apakah gaya kepemimpinan transaksional dan transformasional, kerja tim 

berpengaruh negatif secara simultan terhadap stress kerja pada karyawan 

Bank BTN Kantor Cabang Bandung?  

D. Tujuan penelitian 

Dari rumusah masalah di atas, maka tujuan dari dilakukan penelitian ini 

yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh negatif kerja tim terhadap stress kerja pada 

karyawan Bank BTN kantor cabang Bandung. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh negatif gaya kepemimpinan transaksional 

terhadap stress kerja pada karyawan Bank BTN Kantor Cabang Bandung. 

3. Untuk mengetahui pengaruh negatif gaya kepemimpinan transformasional 

terhadap stress kerja pada karyawan Bank BTN Kantor Cabang Bandung. 

4. Untuk mengetahui pengaruh negatif gaya kepemimpinan transaksional dan 

transformasional, kerja tim secara simultan terhadap stress kerja pada 

karyawan Bank BTN Kantor Cabang Bandung. 

E. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk peneliti dan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberika 

informasi mengenai pengaruh gaya transaksional dan tranformasional, 

kerja tim terhadap stress kerja. 

b. Untuk Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, penelitian 

ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Jurusan 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam guna mendukung 

pengembang teori yang sudah ada.  

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi karyawan serta 

sebagai bahan pertimbangan kebijakan dalam menghadapi permasalahan 

mengenai stress kerja yang dialami karyawan Bank BTN Kantor Cabang 

Bandung. 

F. Kerangka Pemikiran  

Indonesia merupakan Negara berkembang yang dimana masyarakatnya 

masih kurang menyadari pentingnya kesehatan mental.  Kesehatan mental 

merupakan hal yang harus mendapat perhatian khusus agar terciptanya generasi 

yang lebih baik atau terciptanya sumber daya manusia yang unggul. 

Banyak sekali faktor yang mempengaruhi kesehatan mental sebagai 

contoh faktor finansial yang dapat berupa kemiskinan dan faktor psikologis yang 

dapt berupa trauma atau stress kerja. 

Stress yang tinggi dapat mengancam kemampuan seseorang untuk 

menghadapi lingkungannya. Sebagai hasilnya, pada diri karyawan berkembang 
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berbagai macam gejala stress yang dapat menggangggu pelaksanaan kerja 

mereka. Menurut Braham yang dikutip oleh Zaenal (2014: 309) gejala stres 

dapat berupa tanda-tanda berikut ini:  

1) Fisik, yaitu sulit tidur, sakit kepala, urat-urat pada bahu dan leher terasa 

tegang, kehilangan energi. 

2) Emosional, yaitu mudah tersinggung atau marah, terlalu sensitif,  suasana 

hati mudah berubah-ubah, gelisah dan cemas. 

3) Intelektual, yaitu mudah lupa, daya ingat menurun, sulit untuk 

berkonsentrasi, suka melamun berlebihan, pikiran hanya dipenuhi satu 

pikiran saja.  

4) Interpersonal, yaitu acuh dan mendiamkan orang lain, kepercayaan pada 

orang lain menurun, menutup diri secara berlebihan, dan mudah 

menyalahkan orang lain.  

Stress yang berlebihan akan berdampak pada kinerja yang menurun 

sehingga dapat menghambat tercapainya tujuan perusahaan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu sebuah perusahaan harus tanggap 

terhadap stress yang di alami oleh karyawan.  

Dari sekian banyak yang mempengaruhi stress kerja salah satunya yaitu 

kerja tim atau teamwork. Menurut Dewi yang dikutip oleh Nurul Annisa (2007: 

46) menyatakan bahwa indikator untuk mengukur variabel teamwork yaitu: 

1) Mau bekerjasama (Cooperative) 

2) Mengungkapkan harapan yang positif 

3) Menghargai masukan 

4) Memberikan dorongan 

5) Membangun semangat kelompok. 

Sebuah teamwork yang hebat tidak terlepas dari peran pemimpin yang 

selalu mendapingi dan mengarahkan timnya. Oleh karna itu sebuah organisasi 

atau perusahaan membutuhkan sesosok pemimpin yang luar biasa.  

Dari sekian banyak teori gaya kepemimpinan ada dua gaya 

kepemimpinan yang sangat berkembang pesat yaitu konsep transaksional dan 

transformasional yang dipopulerkan oleh Bass (Ratnamiasih, 2014: 120).  



8 
 

 
 

 

1. Pengaruh kerja tim terhadap stress kerja 

Kerja tim dalam bahasa inggris disebut  dengan teamwork. Banyak 

sekali para ahli yang mendefinisikan teamwork salah satunya yaitu menurut  

Mackall (2009: 14) kerja tim merupakan sebuah proses dimana sekelompok 

orang yang mengumpulkan sumber daya dan keahlian mereka untuk 

bekerjasama dan mencapai tujuan bersama. 

Maka dari itu teamwork cukup penting dalam sebuah organisasi karna 

memiliki nilai positif dalam membantu proses tercapainya tujuan dari sebuah 

perusahaan akan tetapi hal ini harus ditunjang dengan teamwork yang baik 

dan efesien. Artinya apabila teamwork dalam sebuah perusahaan berjalan 

dengan baik dan efesien maka perusahaan tersebut akan segera mencapai 

tujuannya akan tetapi apabila teamwork tidak berjalan dengan seharusnya 

maka hal ini akan mengahambat perusahaan dalam mencapai tujuannya dan 

dapat berakibat terjadinya stress kerja juga diantara karyawan yang berada 

pada perusahaan tersebut. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Faris Andzar Nugraha (2016) 

dengan judul: Pengaruh Teamwork, Sabar dan Disiplin Menjalankan Shalat 

Wajib Terhadap Stress Kerja. hasil dari penelitiannya menunjukan bahwa 

terdapat pengaruh teamwork secara signifikan terhadap stress kerja. 

2. Pengaruh gaya kepemimpinan transaksional terhadap stress kerja 

Burns dan Northouse (2013: 176) menyebutkan bahwa 

“Kepemimpinan transaksiaonal yaitu keadaan dimana seorang pemimpin 

melakukan kontak dengan karyawan dengan tujuan pertukaran sesuatu yang 

dianggap bernilai”. 

Pemimpin merupakan seseorang dapat mempengaruhi seseorang. 

Setiap pemimpin yang memimpin  sebuah perusahaan tentunya memiliki 

perbedaan baik dalam gaya bersikap dan bertindak seperti bagaimana seorang 

pemimpin memberi perintah dan tugas, cara menegur, dan sebaginya pasti 

akan bebeda satu sama lainnya. Gaya ini dapat mempengaruhi seorang 
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pemimpin dalam mengarahkan karyawannya dalam mencapai tujuan dari 

sebuah perusahaannya.  

Penelitian terdahulu yang diteliti oleh Femy Nurviarifani (2015) yang 

memiliki judul: “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transaksional Terhadap 

Stress” mendapat hasil bahwa gaya kepemimpinan transaksional memiliki 

pengaruh  stress kerja terhadap karyawannya sebesar 11,76% sedangkan 

88,24% disebabkan oleh hal lainnya. 

3. Pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap stress kerja. 

Menurut Burns yang dikutip oleh Northouse (2013: 176) 

kepemimpinan transformasional adalah sebuah proses dimana orang terlibat 

dengan orang lain dan menciptakan hubungan yang meningkatkan motivasi 

dan moralitas pada diri pemimpin maupun pengikut” 

Pemimpin merupakan seseorang dapat mempengaruhi seseorang. 

Setiap pemimpin yang memimpin  sebuah perusahaan tentunya memiliki 

perbedaan baik dalam gaya bersikap dan bertindak seperti bagaimana seorang 

pemimpin memberi perintah dan tugas, cara menegur, dan sebaginya pasti 

akan bebeda satu sama lainnya. Gaya ini dapat mempengaruhi seorang 

pemimpin dalam mengarahkan karyawannya dalam mencapai tujuan dari 

sebuah perusahaannya.  

Wahyu Hamdani dan Seger Handoyo (2012) melakukan penelitian 

dengan judul: “Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan Transformasional 

Dengan Stress Kerja Karyawan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya” 

dengan hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan analisis data 

diperoleh nilai koefesien korelasi antara gaya kepemimpinan 

transformasional terhadap stress kerja karyawan adalah sebesar -0,450 

dengan  p sebesar 0,000. Hal ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan antara gaya kepemimpinan transformasional dengan stress kerja.   

4. Pengaruh kerja tim, gaya kepemimpinan transaksional dan transformasional, 

terhadap stress kerja  

Berdasarkan dengan apa yang telah peneliti paparkan di atas maka 

kerja tim, gaya kepemimpina transaksional, gaya kepemimpinan 
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transformasional berperngaruh positif terhadap stress kerja. Artinya apabila 

seorang pemimpin, kerja tim berjalan dengan baik dan efesien maka dapat 

menimbulkan komitmen, kepuasan serta tercapainya tujuan organisasi. 

Sebaliknya apabila tidak berjalan dengan semestinya dapat menimbulkan 

stress kerja karyawan dan dapat mempengaruhi kinerja serta dapat 

menghambat tercapainya tujuan organisasi artinya kerja tim, gaya 

kepemimpinan transaksional dan gaya kepemimpinan transformasional 

berpengaruh negative terhadap stress kerja. 

Maka dari itu kerja tim, gaya kepemimpinan transaksional, gaya 

kepemimpinan transformasional menjadi variabel bebas (variabel 

independen) berpengaruh terhadap stress kerja yang menjadi variabel terikat 

(variabel dependen).  

Gambar 1.1  

Kerangka Konseptual 

  H1 

 

 

 H2 

   

 H4 

   

  

 H3 

G. Peneliitian Terdahulu 

Untuk mendapat data yang diperlukan saat penelitian berlangsung, maka 

peneliti mempelajari beberapa penelitian sebelumnya. Pada tabel berikut: 

 

 

 

Kerja Tim (X1) 

Gaya Kepemimpinan 

Transaksional (X2) 

Gaya Kepemimpinan 

Transformasional (X3) 

Stress Kerja 

(Y) 
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Tabel 1.2 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Analisis Pembanding Hasil 

Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Wahyu 

Hamdani dan 

Seger 

Handoyo 

(2012) 

Hubungan Antara 

Gaya 

Kepemimpinan 

Transformasional 

Dengan Stress 

Kerja Karyawan 

PDAM Surya 

Sembada Kota 

Surabaya 

Menggunakan 

variabel gaya 

kepemimpinan 

transformasional 

sebagai variabel 

bebas dan 

variabel stress 

kerja sebagai 

variabel terikat 

Tempat 

penelitian 

yang berbeda 

Hasil dari 

penelitiam 

menunjukan bahwa 

terdapat pengaruh 

signifikan antara 

gaya 

kepemimpinan 

transformasional 

dengan stress kerja. 

2. Faris Andzar 

Nugraha 

(2016) 

Pengaruh 

Teamwork, Sabar 

dan Disiplin 

Menjalankan 

Shalat Wajib 

Terhadap Stress 

Kerja 

Menggunakan 

Variabel kerja 

tim sebagai 

variabel bebas 

dan variabel 

stress kerja 

sebagai variabel 

terikat 

Tempat 

penelitian 

yang berbeda 

Hasil dari 

penelitiannya 

menunjukan 

bahwa terdapat 

pengaruh 

teamwork 

secara 

signifikan 

terhadap stress 

kerja. 

3. Rijki Aria 

Pribadi (2014) 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

Transformasional 

Dengan Stress 

Kerja Pada 

Anggota Polisi di 

Polresta Surakarta 

Menggunakan 

variabel gaya 

kepemimpinan 

transformasional 

sebagai variabel 

bebas dan 

variabel stress 

Tempat 

penelitian 

yang 

berbeda 

Terdapat 

pengaruh 

signifikan 

antara gaya 

kepemimpinan 

transformasiona

l dengan stress 

kerja. 
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kerja sebagai 

variabel terikat 

4. Nurul Annisa 

(2016) 

Pengaruh Persepsi 

Karyawan 

Tentang 

Teamwork dan 

Motivasi Kerja 

Terhadap 

Produktivitas 

Kerja Melalui 

Loyalitas 

Karyawan PT. 

Premium 

Lampung 

Menggunankan 

variabel 

teamwork  

bebas 

Tempat 

penelitian 

yang 

berbeda 

Terdapat 

pengaruh 

persepsi 

karyawan 

tentang 

teamwork 

terhadap 

loyalitas 

karyawan, 

terdapat 

pengaruh 

motivasi kerja 

terhadap 

loyalitas 

karyawan, 

terdapat 

pengaruhpersep

si karyawan 

tentang 

teamwork 

dengan motivasi 

kerja, terdapat 

pengaruh 

persepsi 

karyawan 

dengan  

produktivitas, 

dan lainnya. 
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5. Femy 

Nurviarifani 

(2015) 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

Transaksional 

Terhadap Stress 

Pegawai Dinas 

Sosial Tenaga 

Kerja dan 

Transmigrasi 

Kabupaten Garut 

Menggunakan 

variabel gaya 

kepemimpinan 

transaksional 

sebagai 

variabel bebas 

dan variabel 

stress kerja 

sebagai 

variabel terikat 

Tempat 

penelitian 

yang 

berbeda 

gaya 

kepemimpinan 

transaksional 

memiliki 

pengaruh  stress 

kerja terhadap 

karyawannya 

sebesar 11,76% 

sedangkan 

88,24% 

disebabkan oleh 

hal lainnya. 

6 (Arne L. 

Kalleberg : 

2009) 

 

Is Participation 

Good or Bad for 

Workers? 

“Effects of 

Autonomy, 

Consultation and 

Teamwork on 

Stress Among 

Workers in 

Norway” 

Menggunakan 

Variabel kerja 

tim sebagai 

variabel bebas 

dan variabel 

stress kerja 

sebagai variabel 

terikat 

Tempat 

penelitian 

yang 

berbeda 

In model 1, 

there 

are positive 

associations 

between self-

directed teams 

and 

stressfulness;  

= 0.729 

(women) and 

 = 0.697 (men). 

These 

associations 

are similar 

after 

introducing 

intervening 

variables, indi- 
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cating that 

there is a 

positive 

significant 

direct 

relationship 

between teams 

and 

stressfulness. 

7 Fitria 

Nirmala, 

Nailul 

Fauziah 

(2016) 

Persepsi Terhadap 

Kepemimpinan 

Transaksional dan 

Stress Kerja Pada 

Driver  

PT. Multi 

Binasport  

Menggunakan 

variabel gaya 

kepemimpinan 

transaksional 

sebagai 

variabel bebas 

dan variabel 

stress kerja 

sebagai 

variabel terikat 

Tempat 

penelitian 

yang 

berbeda 

Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukkan 

koefisien 

korelasi rxy = -

0,328 dengan p 

= 0,011 

(p<0,05). Hasil 

tersebut 

menunjukkan 

bahwa 

hipotesis yang 

diajukan 

peneliti, yaitu 

terdapat 

hubungan 

negatif antara 

persepsi 

terhadap 

kepemimpinan 

transaksional 
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dengan stres 

kerja. 

8 Halim 

Perdana 

Kusuma, 

M.Rajab 

Lubis & 

Suryani 

Hardjo (2019) 

Pengaruh 

Pelatihan Efikasi 

Diri, 

Kepemimpinan 

Transformasional 

Terhadap Stres 

Kerja Anggota 

Satuan Brimob 

Polda Sumut 

Menggunakan 

variabel gaya 

kepemimpinan 

transformasional 

sebagai variabel 

bebas dan 

variabel stress 

kerja sebagai 

variabel terikat 

Tempat 

penelitian 

yang 

berbeda 

hasil penelitian 

secara parsial 

antara variabel 

kepemimpinan 

dengan stres 

kerja tidak 

memiliki 

pengaruh yang 

signifikan, hal 

ini terlihat dari 

hasil p sebesar 

0.327 >0.05 

dan R squere 

sebesar 0.053 

dimana 

kontribusi 

kepemimpinan 

hanya sebesar 

5.3 % terhadap 

stres kerja. 

Sumber: diolah oleh peneliti (2020) 

H. Hipotesis  

Menurut Sugiyono (2008: 93) hipotesis adalah merupakan jawaban 

sementara terhadap perumusan penelitian biasanya disusun dalam bentuk 

kalimat atau pertanyaan. 

Dari uraian di atas maka dapat diambil hipotesis atau dugaan sementara 

atau penelitian ini yaitu: 

H1 : Terdapat pengaruh negatif kerja tim terhadap stress kerja pada 

karyawan Bank BTN Kantor Cabang Kota Bandung 
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H2 : Terdapat pengaruh negatif gaya kepemimpinan transaksional 

terhadap stress kerja pada karyawan Bank BTN Kantor Cabang Kota 

Bandung 

H3 : Terdapat pengaruh negatif gaya kepimpinan transformasional 

terhadap stress kerja pada karyawan Bank BTN Kantor Cabang Kota 

Bandung 

H4 : Terdapat pengaruh negatif kerja tim, gaya kepemimpinan 

transaksional dan gaya kepemimpinan transformasional secara 

simultan terhadap stress kerja 



17 
 

 
 

 


