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ABSTRAK 

 

Penelitian ini mengambil judul “Analisi Kualitas Tidur, Konflik Kerja dan 

Kestabilan Emosi Terhadap Kinerja Karyawan UD. GFR Industri Besi di Waru 

Sidoarjo”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruhsecara simultan 

dan parsial yang ditimbulkan dari pengaruh kualitas tidur, konflik kerja dan 

kestabilan emosi secara simultan maupun parsial terhadap kinerja karyawan UD. 

GFR Industri Besi di Waru Sidoarjo. Serta untuk mengetahui pengaruh manakah 

yang paling kuat diantara variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian 

ini.  

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kuantitatif 

dengan jumlah populasi sebanyak 50 orang dan teknik pengambilan sampel 

menggunakan sampling jenuh yaitu semua populasi dijadikan sampel. Metode 

analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan software 

SPSS 22. 

 

Hasil penelitian yang diperoleh dari persamaan regresi linier berganda yaitu 

Y = 0,518 + 0,524 X1 + 0,510 X2 + 0,405 X3 + e diketahui pula nilai koefisien 

korelasi (R) sebesar 0,913 yang berarti bahwa variabel kualitas tidur, konflik kerja 

dan kesatbilan emosi berhubungan sangat kuat terhadap kinerja karyawan, dan 

nilai koefisien determinasi (R
2
) bahwa variabel kualitas tidur, konflik kerja dan 

kestabilan emosi berpengaruh sebesar 0,834 terhadap kinerja karyawan. Untuk 

hasil uji F (simultan) diperoleh nilai Fhitung sebesar 76,832 > Ftabel sebesar 2,807, 

artinya terdapat pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, sedangkan untuk 

uji t (parsial) nilai thitung dari variabel kualitas tidur sebesar 4,338, konflik kerja  

sebesar 2,453 dan kesatbilan emosi sebesar 2,778 dimana ttabel sebesar 2,011 jadi 

thitung dari semua variabel tersebut lebih besar dari ttabel. Artinya terdapat pengaruh 

secara parsial atau sendiri-sendiri dari masing-masing variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Dan untuk variabel yang berpengaruh dominan terhadapkinerja 

karyawan terdapat pada kualitas tidur dengan nilai thitung sebesar 4,388 paling 

besar di antara variabel lainnya dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 

variabel lain. 

 

Kata Kunci: kualitas tidur, konflik kerja, kestabilan emosi dan kinerja 

karyawan 
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ABSTRAK 

 

This study takes the title "Analysis of Sleep Quality, Work Conflict and 

Emotional Stability on Employee Performance of UD. GFR Industri Besi at Waru 

Sidoarjo ". The purpose of this study was to determine the simultaneous and 

partial effects arising from the influence of sleep quality, work conflict and 

emotional stability simultaneously or partially on the performance employees. Of 

UD. GFR Industri Besi at Waru Sidoarjo. And to find out which influence is the 

strongest among the independent variables on the dependent variable in this study. 

 

This study uses a quantitative research approach with a population of 50 

people and the sampling technique uses saturated sampling, that is, all populations 

are sampled. The analytical method used is multiple regression analysis with the 

help of SPSS 22 software. 

 

The results obtained from the multiple linear regression equation are Y = 

0.518 + 0.524 X1 + 0.510 X2 + 0.405 X3 + e, it is also known that the correlation 

coefficient (R) is 0.913 which means that sleep quality, work conflict and 

emotional integrity variables are strongly related to employee performance, and 

coefficient of determination (R
2
) that the variables of sleep quality, work conflict 

and emotional stability affect 0.834 on employee performance. For the F test 

results (simultaneous) obtained Fcount value of 76.832> Ftable of 2.807, meaning 

that there is a significant effect on employee performance, while for the t test 

(partial) the tcount of sleep quality variables is 4.338, work conflict is 2.453 and 

emotional stability is 2.778 where ttable is 2.011 so the tcount of all variables is 

greater than ttable. This means that there is a partial or individual influence of each 

independent variable on the dependent variable. And for variables that have a 

dominant influence on employee performance is found in the quality of sleep with 

a tcount of 4.388 the largest among other variables and a significance value of 0.000 

is smaller than other variables. 

 

 

Keywords: sleep quality, work conflict, emotional stability and employee 

performance 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Zaman era globalisasi saat ini memiliki pengaruh besar pada perkembangan 

ekonomi nasional, diantaranya adalah tumbuhnya kreativitas para pelaku ekonomi 

serta semakin mendunianya produk-produk buatan nasional. Para pelaku ekonomi 

tidak hanya di tuntut untuk semakin kreatif menciptakan produk-produk dalam 

negeri, namun juga harus mampu bersaing dengan produk-produk dari luar negeri. 

Di Indonesia unit usaha yang paling mendominan adalah Usaha Kecil Menengah 

(UKM). Usaha nasional di dunia yang memiliki kedudukan, potensial, dan 

peranan yang singnifikan dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi 

nasional. selain itu penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian 

hasil-hasil pembangunan. 

 Perkembangan UKM di Indonesia sangat berperan penting terutama dalam 

hal menciptakan lapangan kerja. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa jumlah 

sumber daya manusia yang siap kerja sangat melimpah mengikuti bertambahnya 

jumlah kelulusan sumber daya manusia setiap tahunnya.  

 Potensi kekuatan sumber daya manusia dalam sebuah usaha menjadi 

kekuatan yang sulit untuk dipersaingkan. Oleh karena itu keberadaan karyawan 

atau sumber daya manusia dalam dunia usaha akan menjadi kekuatan yang bisa 

menghasilkan keuntungan yang lebih produktif dan tangguh bagi usaha tersebut. 
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 Karyawan atau sumber daya manusia menjadi aset yang sangat penting 

untuk dilindungi dan ditanggani dengan sangat baik di UKM juga selalu berusaha 

membenahi diri dengan memberikan imbalan kepada sumber daya manusia atau 

karyawan tidak hanya sekedar gaji yang layak, tapi juga jaminan kesehatan, 

perkembangan karir, kesehatan jiwa, lingkungan kerja, dukungan positif dari 

manajemen, ketegasan dalam menjalankan aturandan budaya kerja yang positif 

yang nantiknya dapat berpengaruh pada kinerja karyawan. 

 Menurut Hakim dalam Afriansyah, (2014:13) “ mendefinisikan kinerja 

sebagai hasil kerja yang dicapai oleh individu tersebut dalam suatu perusahaan 

pada suatu periode waktu tertentu yang dihubungkan dengan suatau ukuran nilai 

atau standar tertentu dari perusahaan dimana individu tersebut bekerja”. 

Perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan 

harapan tujuan perusahaan akan tercapai. Tujuan tersebut akan tercapai jika 

perusahaan memiliki sumber daya manusia yang baik dan memiliki kinerja yang 

tinggi. Tetapi kinerja karyawan dalam perusahaan tidak selalu mengalami 

peningkatan, terkadang kinerja karyawan mengalami penurunan. 

 Membuat kinerja karyawan yang tinggi memang bukan hal yang gampang, 

tapi bukan hal mutlak yang tidak bisa dijalankan. Pada dasarnya sumber daya 

manusia (karyawan) sebagai mahkluk individu maupun sebagai mahkluk sosial 

mempunyai berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan fisiologis maupun 

psikologis. 

Sering kali kita tidak menyadari dengan kebiasaan-kebiasaan kerja yang 

terjadi bisa menjadi tanda bahwa sumber daya manusia (karyawan) kurang 



3 

 

 

 

terpenuhi kebutuhan fisiologis maupun psikologis. Dengan keadaan tersebut dapat 

berpengaruh positif atau negatif terhadap hasil kerja karyawan dan perkembangan 

UKM. Terdapat banyak kebutuhan fisiologis manusia, salah satunya adalah 

istirahat dan tidur. 

Menurut Potter dan Perry, dalam Agustin, (2012:07) menyatakan bahwa 

“mendefinisikan tidur sebagai waktu dimana terjadinya penurunan status 

kesadaran yang terjadi pada periode waktu tertentu, terjadi secara berulang, dan 

merupakan proses fisiologis tubuh yang normal”. Banyak sekali faktor yang 

menjadikan karyawan kurang produktif dalam menjalankan pekerjaannya, 

diantaranya adalah kurang terpenuhi kebutuhan tidur yang menjadikan buruknya 

kualitas tidur karyawan. Padahal ketika kualitas tidur tidak didapatkan akan 

banyak menimbulkan efek yang merugikan sumber daya manusia (karyawan) 

seperti penurunan kesehatan, kelelahan, dan menurunnya kemampuan konsentrasi 

seseorang. Jika semua itu benar-benar terjadi maka dapat berpengaruh pada 

perubahan pola kerja dan hasil kerja yang didapatkan. 

Adanya perubahan tersebut menyebabkan karyawan harus menyesuaikan 

diri, selain itu adanya perbedaan pandangan antar karyawan dapat menyebabkan 

konflik kerja. Menurut Fahmi, (2016:291) “konflik adalah sebuah persepsi yang 

berbeda dalam melihat suatu situasi dan kondisi yang selanjunya teraplikasi dalam 

bentuk aksi-aksi sehingga telah menimbulkan pertentangan dengan pihak-pihak 

tertentu”. Sebagai individu yang seringterjebakdalam kancah konflik yang 

berkepanjangan, terutama antara karyawan yang selalu berhubungan satu sama 

lain.  
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Konflik dapat berdampak baik ataupun tidak tergantung bagaimana 

manajemen mengontrol konflik yang terjadi. Dampak positif yang terjadi dengan 

adanya konflik memicu karyawan untuk dapat lebih produktif dan meningkatkan 

kinerja karyawan. Sedangkan dampak negatif yang timbul dapat menyebabkan 

tekanan terhadap individu atau kelompok yang lainnya sehingga dapat 

mengganggu atau menghambat kinerja karyawan. Tekanan yang terjadi dapat 

memberikan suasana negatif terhadap emosional karyawan dan dapat membuat 

karyawan mudah emosi. 

Menurut Chaplin dalam Safaria, & Saputra,(2012:12) “merumuskan emosi 

sebagai suatu keadaan yang terangsang dari perubahan-perubahan yang didasari, 

yang mendalam sifatnya, dan perubahan perilaku”. Setiap orang memiliki 

kematangan emosi yang berbeda-beda. Sehubungan dengan hal itu, 

berkembangnya tingkat kematangan emosi seseorangsaat menjalankan kegiatan 

operasional yang intensif akan mencapai kinerja yang baik dan produktif. 

Produktifitas yang tinggi sebagian besar menciptakan situasi yang menegangkan 

dan kurang nyaman sehingga kematangan emosi seseorang juga dibutuhkan. 

Kematangan emosi dapat diartikan sebagai keadaan dimana suatu individu dapat 

menerima suatu keadaan atau kondisi dengan memunculkan emosi yang sesuai 

dengan apa yang terjadi padanya tanpa berlebihan atau meledak-ledak. 

Terdapat banyak macam ciri yang mencerminkan kematangan emosi, salah 

satunya adalah kestabilan emosi seseorang. Menurut Setyowati, Yuliadi& 

Karyanta(2013:71) “kestabilan emosi merupakan suatu keadaan emosi seseorang 

yang tenang walaupun berada dalam situasi yang kurang menyenangkan”. 
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Saatkaryawan dituntut untuk menghasilkan produktifitas yang baik, dengan cara 

meningkatkan kinerja yang optimal, saat itulah kestabilan emosi dibutuhkan. 

Di daerah Waru Sidoarjo, tepatnya di desa PandeanNgingas terkenal sebagai 

kampung industri logam. Masyarakat disana kebanyakan memiliki usaha sendiri-

sendiri di bidang kerajinan besi, meskipun usaha tersebut masih berbentuk UKM 

tetapi kenyataannya UKM-UKM tersebut masih dapat bertahan bahkan 

berkembang hingga sekarang, adapun macam-macam UKM industri besi seperti 

yang bergerak dibidang pertanian, perbengkelan, listrik, peralatan rumah tangga, 

mesin, dan job order yang masing-masing UKM melayani pesanan sesuai apa 

yang diminta oleh konsumen atau perusahaan. Oleh karena itu karyawan di UD. 

GFR IndustriBesi waru di tuntut untuk menghasilkanproduk yang berkualitas 

unggul dan dapat bersaing dengan UKM-UKM yang lain. Disetiap pekerjaannya 

para karyawan membutuhkan tenaga yang ekstra dan kemampuan kosentrasi yang 

penuh, karena memiliki resiko kecelakaan kerja yang tinggi.  

Produktifitas yang tinggi rata-rata menyita waktu dan tenaga yang lebih, 

sehingga berdampak terhadap waktu tidur yang kurang. Konflik juga bisa 

berpengaruh terhadap kerja karyawan disuatu perusahaan (organisasi). Sedangkan 

padatnya kegiatan dapat juga memicu tingginya tingkat emosi seseorang atau 

dengan kata lain mudah emosi, yang secara tidak langsung dapat berpengaruh 

pada hasil kerja dan kepuasan kerja yang diperoleh karyawan, disinilah kestabilan 

emosi karyawan sangat diperlukan. 

Diperlukan usaha yang keras bagi UKM untuk mempertahankan dan 

meningkatkan kualitas karyawan dengan memahami kebutuhan dan kondisi 
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karyawan, sehingga UKM dapat menyadari dan menghargai pentingnya makna 

kualitas yang lebih baik untuk mendapatkan hasil kerjayang diharapkan UKM di 

kalangan karyawan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti mengamati permasalahan yang ada 

pada  UD. GFR Industri Besi Waru Sidoarjo yaitu:Pertama, menurunnya jumlah 

produktifitas kerja dilihat dari menurunnya jumlah input dan ouput hasil UKM 

akibat dari beberapa karyawan yang sering mengantuk ketika jam kerja 

berlangsung.Kedua, berdasarkan kurangnya kerja sama tim akibat adanya konflik 

di lingkungan karyawan yang menimbulkan turunnya solidaritas antar 

karyawan.Ketiga, berkurangnya semangat kerja karyawan yang berdasarkan dari 

pemaksaan kerja melebihi jam kerja normal. 

Dari kesimpulan diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian di salah satu 

UKM yang ada di daerah Waru Sidoarjo untuk mengetahuikualitas tidur, 

KonflikKerja dan kestabilan emosi berpengaruh terhadap kinerja kayawan UD. 

GFR Industri Besidi Ngingas Waru Sidoarjo. Untuk itu peneliti melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Kualitas Tidur, Konflik Kerjadan 

Kestabilan Emosi Terhadap Kinerja Karyawan UD. GFR Industri 

BesidiWaru Sidoarjo”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dapat 

dirumuskan masalah, sebagai berikut: 
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1. Apakah kualitas tidur (X1), konflikkerja (X2) dan kestabilan emosi (X3) 

berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan (Y) UD. GFR 

Industri Besi di Waru Sidoarjo ? 

2. Apakah kualitas tidur (X1), konflik kerja (X2) dan kestabilan emosi (X3) 

berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan (Y) UD. GFR Industri 

Besi di Waru Sidoarjo ? 

3. Manakah diantara kualitas tidur (X1), konflikkerja (X2) dan kestabilan emosi 

(X3) berpengaruh secara dominan terhadap kinerja karyawan (Y)UD. GFR 

Industri Besi di Waru Sidoarjo ? 

 

1.3 Tujuan Penelitan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah kualitas tidur (X1), konflik kerja (X2) dan 

kestabilan emosi (X3) berpengaruh secara simultan terhadap kinerja 

karyawan (Y) UD. GFR Industri Besi di Waru Sidoarjo  

2. Untuk mengetahui apakah kualitas tidur (X1), konflik kerja (X2) dan 

kestabilan emosi (X3) berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan 

(Y) UD. GFR Industri Besi di Waru Sidoarjo  

3. Untuk mengetahui manakah diantara kualitas tidur (X1), konflikkerja (X2) 

dan kestabilan emosi (X3) berpengaruh secara dominan terhadap kinerja 

karyawan (Y) UD. GFR Industri Besi di Waru Sidoarjo  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini berharap ada beberapa manfaat yang dihasilkan baik 

bagi UD. GFR Industri Besi Waru Sidoarjo yang sebagai objek, bagi penulis, 

maupun bagi masyarakat yang dijabarkan sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi UKM 

Diharapkan dapat merefleksikan strategi pembentukan karyawan dalam 

pembangunan UKM yang lebih unggul, serta dapat menjadi salah satu 

pertimbangan pengambilan kebijakan untuk mempertahankan dan 

meningkatkan kualitas karyawan. 

2. Manfaat bagi Universitas 

1) Melalui penelitian ini dapat menambah referensi atau bahan untuk 

menambah wawasan bagi peneliti berikutnya. 

2) Melengkapi daftar perpustakaan Universitas Sunan Giri Surabaya. 

3. Manfaat bagi Peneliti 

1) Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dibidang 

sumber daya manusia dengan cara membandingkan teori yang didapat 

dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di dalam bidang manajemen 

sumber daya manusia. 

2) Memberikan pengalaman bagi penulis agar dapat menerapkan dan 

memperluas pengetahuan yang telah di terima pada kegiatan sehari-hari 

dan didalam dunia kerja. 
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4. Manfaat bagi masyarakat 

Hasil penelitian dapat menambah pengetahuan praktis bagi masyarakat 

sehingga masalah-masalah yang terjadi dapat terselesaikan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang penelitian terdahulu, landasan teori yang 

yang dijadikan dasar pembahasan serta hipotesis dan model analisis 

yang mendukung penelitian  

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang pendekatan penelitian, identifikasi 

variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, cara 

pengumpulan data, populasi dan sampel serta teknik analisis. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini membahasan mengenai gambaran umum subjek dan 

objek penelitian, deskripsi hasil penelitian, pengujian instrumen, uji 

hipotesis dan pembahasan. 
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BAB V : SIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran sebagai hasil 

dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan jurnal-jurnal penelitian yang sudah pernah 

dilakukan. Langkah ini ditempuh dengan tujuan sebagai referensi dalam 

memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.Berikut penelitian terdahulu 

yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yesi Faradita, Tahun 2017, Program 

studi Administrasi Bisnis, Universitas Mulawarman Samarinda  dengan 

judul “Pengaruh Konflik Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Kantor 

Pada PT.Pamapersada Nusantara Distrik Indo Di Bontang”. Dari penelitian 

tersebut diperoleh hasil persamaan regresi linier sederhana yaitu Y= 0,431 + 

0,872 X. Nilai koefisien korelasi sebesar 87,9% dan koefisien determinasi 

sebesar 77,2 % dan uji t hitung lebih besar dari t tabel yaitu 13.024>2.009 

dengan tinggi signifikasi 0,000 nilai ini lebih kecil dari nilai �= 5% (0,05). 

Hal ini berarti konflik kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

a. Persamaan 

1) Pada penelitian ini dan sebelumnya variabel bebas yang digunakan 

adalah konflik kerja. 

2) Variabel terikat yang digunakan kinerja karyawan 
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b. Perbedaan 

1) Pada penelitian ini menggunakan variabel bebas kualitas tidur dan 

kestabilan emosi . 

2) Pada penelitian terdahulu metode yang digunakan analisis regresi 

linier sederhana, sedangkan metode penelitian yang digunakan saat 

ini adalah analisis regresi linier berganda. 

3) Perbedaaan selanjutnya terletak pada objek dan tahun penelitian.   

2. Sedangkan dalam penelitian Nafiati, Tahun 2017, mahasiswa Universitas 

Sunan Giri Surabaya dengan judul “ Peranan Komunikasi, Konflik dan stres 

terhadap Kinerja Karyawan PT. Indoberka Investama di Surabaya”. Dari 

penelitian tersebut diperoleh hasilpersamaan regresi linier berganda adalah 

Y= 0,506 – 0,269 X1 + 0,604 X2 + 0,528 X3 . Dan pengujian hipotesis, 

diperoleh hasil uji t variabel komunikasi memiliki t hitung sebesar -1,447 < t 

tabel sebesar 2,011 dan variabel konflik nilai t hitung sebesar 3,509 > t tabel 

sebesar 2,011 sedangkan unutk variabel stres memiliki nilai t hitung sebesar 

5,120  >  t tabel 2,011 yang berarti secara parsial komunikasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja, sedangkan konflik dan stres 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Dan diperoleh nilai f hitung 

sebesar 47,519 > f tabel sebesar 2,807 yang berarti bahwa variabel 

kominikasi, konflik dan stres secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan.  
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a. Persamaan 

1) Pada penelitian ini dan sebelumnya variabel bebas yang digunakan 

adalah konflik kerja. 

2) Variabel terikat yang digunakan kinerja karyawan  

3) Pada penelitian terdahulu metode penelitian yang digunakan saat 

ini adalah analisis regresi linier berganda. 

b. Perbedaan 

1) Pada penelitian ini menggunakan variabel bebas kualitas tidur dan 

kestabilan emosi . 

2) Perbedaaan selanjutnya terletak pada objek dan tahun penelitian.   

 

2.2 Landasan Teori 

 Berikut ini landasan dan beberapa teori yang berkaitan dengan pokok 

masalah dalam penelitian ini. 

2.2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.2.1.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian penting dari ilmu 

manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengaturan peranan sumber 

daya manusia dalam kegiatan organisasi. Kebutuhan manusia memerlukan 

pemenuhan secara hirarki, untuk menunjang prestasinya dalam berkarya. Semua 

itu perlu mendapatkan perhatian di dalam pengelolahan sumber daya manusia. 

 Manusia atau sumber daya manusia menjadi elemen yang paling penting 

karena organisasi memiliki berbagai macam sumber daya sebagai input untuk di 
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ubah menjadi output berupa produk barang atau jasa. Sumber daya manusia 

(karyawan) yang ada dalam perusahaan merupakan aset perusahaan, yang harus 

dipelihara, dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Peran manajemen sumber 

daya manusia dibutuhkan sebagai alat untuk merencanakan, mengelola dan 

mengendalikan sumber daya manusia. Menurut Sutrisno, (2017:05) “manajemen 

sumber daya manusia (MSDM) merupakan bidang strategis dari organisasi yang 

harus di pandang sebagai perluasan dari pandangan tradisional untuk mengelola 

orang secara efektif dan untuk itu membutuhkan pengetahuan tentang perilaku 

manusia dan kemampuan mengelolahnya”. Secara sederhana manajemen sumber 

daya manusia adalah mengelola sumber daya manusia. 

 Majamenen sumber daya manusia merupakan kegiatan perencanaan, 

pengadaan, pengembangan, pemeliharaanserta penggunaan SDM untuk mencapai 

tujuan baik secara individu maupun organisasi. Manajemen manusia merupakan 

bagian dari manajemen keorganisasian yang menfokuskan diri pada unsur sumber 

daya manusia. 

 

2.2.1.2 Fungsi-fungsi MSDM 

 Mengelola manusia dengan baik menjadi tugas manajemen sumber daya 

manusia untuk mencapai kepuasan kerja dikalangan karyawan. Ada tiga fungsi 

dalam tugas manajemen sumber daya manusia menurut Umar dalam Sutrisno, 

(2017:07) , yaitu: 

1. Fungsi manajerial: perencanaa, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengendalian. 
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2. Fungsi operasional: pengadaan, pengembangan, kompensasi, 

pengintergrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. 

3. Fungsi kedudukan manajemen sumber daya manusia dalam pencapaian 

tujuan organisasi perusahaan secara terpadu 

 

2.2.1.3 Tujuan MSDM 

 Tujuan MSDM bervariasi dan tergantung pada tahapan perkembangan yang 

terjadi pada setiap organisasi. 

Menurut Schuler et al dalam Sutrisno, (2017:08) setidaknya ada tiga tujuan utama 

MSDM yaitu: 

1. Memperbaiki tingkat produktivitas 

2. Memperbaiki kualitas kehidupan kerja 

3. Memperbaiki organisasi yang telah memenuhi aspek-aspek legal 

 Perusahaan atau organisasi selalu menginginkan sumber daya manusia yang 

berkualitas dalam arti memenuhi persyaratan kompetensi untuk didayagunakan 

dalam usaha merealisasi visi dan mencapai tujuan-tujuan jangka menengah dan 

jangka pendek, semua itu hanya diperoleh dari karyawan yang memenuhi 

karakteristik sebagai berikut: 

1. Memiliki pengetahuan penuh tentang tugas, tanggung jawab, dan 

wewenangnya.  

2. Memiliki pengetahuan (knowledges) yang diperlukan, terkait dengan 

pelaksanaan tugasnya secara penuh.  
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3. Mempunyai keahlian agar mampu melaksanakan tugas-tugas yang harus 

dilaksanakannya.  

4. Bersikap produktif, inovatif atau kreatif, mau bekerja sama dengan orang 

lain, dapat dipercaya, loyal dan sebagainya. (Sutrisno,2017:08) 

 Agar perusahaan mendapatkan karyawan yang memiliki karakteristik 

tersebut, maka perusahaan dapat menerapkan manajemen sumber daya manusia 

secara tepat dan efektif. Untuk mencapai tujuan manajemen sumber daya manusia 

yang telah dikemukakan, maka sumber daya manusai harus dipelihara dan 

dikembangkan agar semua fungsi perusahaan dapat berjalan seimbang 

 

2.2.2 Kualitas Tidur 

2.2.2.1  Pengertian Tidur 

  Menurut Kozier, Erb, Berman, & Snyder, dalam Agustin,(2012:07) “tidur 

adalah kebutuhan dasar manusia, yang merupakan proses biologi universal yang 

biasa terjadi pada setiap orang, dikarakteristikkan dengan aktivitas fisik yang 

minimal, tingkat kesadaran yang bervariasi, perubahan proses fisiologis tubuh, 

dan penurunan respons terhadap stimulus eksternal”. 

 Sedangkan menurut Hernanta, (2013:78) “ tidur didefinisikan sebagai suatu 

keadaan bahwa sadar saat orang tersebut dapat dibangunkan dengan pemberian 

rangsang sensorik atau dengan rangsang lainnya”.  

 Dalam beberapa teori proses tidur juga diatur oleh sebuah mekanisme 

khusus yang disebut sebagai irama sirkadian, yang dapat diartikan sebagai sebuah 

siklus yang berlangsung 24 jam dan berperan sebagai jam biologis manusia. Irama 
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srikadian terletak di Supra Chiasmatic Nucleus (SCN) yang berfungsi sebagai 

pengatur irama sirkadian dalam tubuh, bagian kecil dari otak yang terletak tepat di 

atas persilangan saraf mata karena itu irama sirkadian sangat peka terhadap 

cahaya. 

  Dari uraian di atas disimpulkan bahwa tidur adalah salah satu aktifitas 

dalam keseharian kita dimanamengistirahatkan bagian tubuh dan fikiran maupun 

metabolisme mengalami penurunan aktifitas serta ketidak pekaan relatif terhadap 

rangsangan. 

 Pada saat kita tidur seluruh otot dan pikiran masuk ke periode tidak aktif, artinya 

segala aktifitas fisik yang mengeluarkan energi banyak ditiadakan hanya beberapa 

aktivitas tubuh yang tetap berjalan selama kita tidur seperti bernafas. Tubuh dan 

pikiran menurunkan segala aktivitasnya untuk menghemat energi saat tidur, tubuh 

tetap mengeluarkan energi saat tidur tetapi dalam jumlah sangat sedikit.Terdapat 

berbagai tahap dalam tidur, dari tidur yang sangat ringan sampai tidur yang sangat 

dalam. 

 Tidur menjadi kebutuhan penting dari siklus 24 jam dimanaseperempat 

waktu hidup manusia dihabiskan untuk tidur. Meskipun tidur menjadi sangat vital 

bagi keberlangsungan hidup manusia namun, perlu diketahui bahwa tidur dalam 

jangka waktu yang terlalu lama ternyata dapat menyebabkan seseorang tidak 

sadarkan diri, halusinasi, dan pada akhirnya menyebabkan kematian.  

  Menurut Hernanta,(2013:77) “seseorang mengalami dua tidur yang saling 

bergantian setiap malamnya. Tipe pertama disebut dengan tidur glombang lambat, 

karena pada tipe ini frekuensinya sangat rendah. Tipe kedua disebut tidur dengan 
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pergerakan mata yang cepat (REM Sleep), karena pada tipe tidur ini mata 

bergerak dengan cepat meskipun orang tetap tidur”. Kebutuhan tidur pada setiap 

individu bervariasi, umumnya dibutuhkan 6-8 jam perhari untuk mendapatkan 

kualitas tidur yang efektif. 

 

2.2.2.2 Fisiologi Tidur 

 Salah satu aktivitas tidur diatur oleh sistem pengaktivasi retikulasi yang 

merupakan sistem yang berfungsi mengatur seluruh kegiatan susunan saraf pusat 

dalam aktivitas tidur dan bangun. Pusat pengaturan aktivitas tidur dan bangun 

terletak dalam mesensefalon dan again atas spons. Serotonin, epinefrin, dan 

asetilkolin merupakan neurontransmiter yang berperan dalam mekanisme serebral 

pengaturan tidur dan bangun. 

 Reticular Activatinh System (RAS) dapat memberikan stimulasi dari korteks 

selebri termasuk rangsangan emosi dan proses pikir. Dalam keadaan sadar, neuron 

dalam RAS akan melepaskan katekolamin seperti norepineprin dan pada saat tidur 

disebabkan adanya pelepasan serum scrotonin dari sel khusus yang berada di 

spons dan batang otak yaitu Bulbar Synchronizing Regional (BSR). Sistem pada 

batang otak yang mengatur siklus dalam tidur yaitu RAS dan BSR.(Agustin, 

2012:07) 

 Tidur REM (Rapid Eye Movement) dimulai dengan meningkatnya 

asetikolin, yang mengaktifkan korteks serebrum sementara bagaian otak lain tidak 

aktif, kemudian tidur REM  diakhiri dengan meningkatnya serotonin dan 
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norpinefrin serta meningkatkan aktivitas otak depan hingga mencapai keadaan 

bangun. 

 

2.2.2.3 Pola Tidur 

 Pola tidur berubah seiring dengan bertambahnya usia. Semakin bertambah 

usia maka tubuh mulai banyak melakukan beragam aktivitas. Anak-anak asyik 

bermain dari pagi hingga petang, kegiatan anak sekolah dipadati dengan tugas dan 

belajar, dan orang dewasa sibuk dengan rutinitas pekerjaan setiap hari. Itu 

sebabnya jam biologis akan berubah-ubah menyesuaikan dengan aktivitas dan 

ritme kebutuhan tubuh. Perubahan-perubahan ini penting dicermati untuk 

mendapatkan kulaitas tidur yang baik. Berikut adalah pola tidur yang berbeda-

beda seseorang sesuai usai perkembangannya: 

1. Pada usia bayi 

Sejak dilahirkan manusia sudah menganal tidur, setelah lahir bayi 

berusia 0-5 bulan akan menjalani hidup barunya dengan 80-90% tidur. 

Mereka akan bangun setiap beberapa jam saja untuk mendapatkan asupan 

makanan dari air susu ibu selanjutnya tidur lagi. Selama proses tidur 

pertumbuhan dan perkembangan organ-organ tubuh bayi akan meningkat 

secara pesat. Tidur merupakan saat yang tepat bagi bayi untuk 

mengumpulkan energi agar proses adaptasi dan metabolisme di dalam 

tubuhnya berjalan lancar.  

Setelah dilahirkan bayi akan menghabiskan waktu untuk tidur selama 

16-20 jam sehari. Memasuki usia 3 bulan bayi tidak bangun pada malam 
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hari dan tidur siang mulai berkurang kecuali sedang sakit. Menginjak usia 6-

12 bulan lama tidurnya semakin berkurang, hanya sekitar 12-14 

jam(Ibrahim,2013:34). Perlahan-lahan dengan bertambahnya usia, pola tidur 

tersebut akan bergeser. 

2. Pada usia anak-anak  

Pada anak-anak tidur merupakan hal yang penting dalam pertumbuhan 

dan perkembangan selain asupan makanan bergizi dan vitamin. Oleh karena 

itu orang tua harus menanamkan kebiasan pola tidur yang baik pada anak 

sejak dini. Menurut Agustin, (2012:15) “anak usia 11 tahun tidur malam 

rata-rata 11-12 jam”. Tidur anak pada usia sekolah menurun sekitar 20%. 

Hal ini disebabkan oleh padatnya aktivitas anak-anak mulai dari kegiatan 

sekolah hingga ekstra kurikuler seperti les dan klub olahraga. Kegiatan 

tersebut menyita waktu dari pagi hingga sore, itulah sebabnya mereka 

kurang mendapatkan waktu tidur yang cukup.  

3. Pada usia remaja dan dewasa 

Pola tidur pada usia remaja dan dewasa tentu berbeda dengan anak-

anak. Pada usia 13-28 tahun terjadi perubahan-perubahan hormonal yang 

terjadi di masa purbertas. Menurut Harkreader, Hogan & Thobaben dalam 

Agustin,(2012: 15) “Meningkatnya kebutuhan tidur pada remaja membuat 

remaja sulit untuk bangun di pagi hari, hal ini mungkin adanya gangguan 

irama sirkadian”.  

Menurut Harkreader, Hogan, & Thobaben, dalam 

Agustin,(2012:09)“seseorang yang memiliki pola tidur-bangun yang tertentu 
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lebih menunjukkan tidur yang berkualitas dan performa yang lebih dari pada 

orang yang memiliki pola tidur-bangun yang berubah-ubah”. Sedangkan 

kebutuhan tidur pada orang dewasa muda berkisar 6-8,5 jam dan jarang 

sekali tidur siang, Potter & Perry dalam (Agustin, 2012:15). Kurang lebih 

20% waktu tidur dihabiskan untuk tidur REM. Pola tidur orang dewasa 

muda berubah-ubah dan tidak menentu, dikarenakan mereka sedang 

bersemangat untuk bekerja, belajar, atau menyelesaikan tugas-tugasnya. 

Rasa kantuk baru menyerang sekitar tengah malam bahkan ada yang tidak 

tidur hingga pagi hari. 

Di usia dewasa orang membentuk pola tidurnya sendiri. Pada usia 

dewasa tengah biasanya tidur selama 6-8 jam setiap malamnya dan tahap 4 

tidur NREM mulai menurun pada usia ini. Insomnia terutama lazin terjadi, 

mungkin disebabkan oleh stres usia menengah dan gangguan tidur dapat 

disebabkan oleh kecemasan, depresi, atau penyakit fisik ringan tertentu 

(Potter & Perry dalam Agustin, 2012:16).Menurut Carpenito, dalam 

Agustin,(2012:10) “mendefinisikan gangguan pola tidur sebagai kondisi 

ketika individu mengalami atau beresiko mengalami perubahan pada 

kualitas dan kuantitas pola istirahat yang menimbulkan ketidak nyaman atau 

menganggu gaya hidup yang diinginkan.  
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2.2.2.4 Tahapan dan Siklus tidur 

1. Tahapan tidur 

Tahapan tidur seseorang berhubungan erat dengan perubahan 

elektrofisologis yang terjadi di otak. Sistem saraf bekerja dengan tegangan 

listrik seperti hati, otot, dan organ tubuh lainnya, serta terjadi perubahan 

suhu tubuh, kecepatan denyut jantung, dan kecepatan embusan nafas. 

Karena itu, untuk mengetahui aktivitas sistem saraf baik ketika seseorang 

terjagamaupun tidur, dapat terlihat pada alat EEG(Electro Enchepalo 

Graph) (Ibrahim,2013:70).  

Dengan alat EEG kita dapat mengetahui getaran, frekuensi, sinyal atau 

gelombang otak (brainwave) yang kemudian dikelompokkan kedalam 

beberapa kondisi kesadaran (Hernanta,2013:83). Dalam tahapan tidur alat 

EEG mendeteksigelombang alpha (alpha uniform waves) orang tidur 

berubah. Dalam kondisi terjaga, gelombang tersebut bergerak dengan 

kecepatan 10 perdetik. Tetapi dalam kondisi tidur, gelombang tersebut 

tidak terlihat dan digantikan gelombang mikro yang cepat. Saat tidur 

memasuki tahapan paling lelap, gelombang ini berubah menjadi lebih 

besar dan lebih lambat. 

Menurut Ibrahim, (2013:72) dari gelombang tersebut membagi tidur 

dalamlima tahap: 

a. Tahap I 

 Yaitu tahap transisi antara terjaga dan tidur. Dalam tahap ini 

gelombangalpha tidak tampak dan digantikan gelombang kecil yang 
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bergerak cepat. Pada tahapan ini terekam gelombang yang tidak 

teratur, yang menunjukkan bahwa kedua bola mata masih bergerak-

gerak dan tercatat adanya gelombang cepat yang menunjukkan 

terjadinya keteganggan otot. 

b. Tahap II 

Tahap kedua ini terlihat gelombang yang sedikit lebih besar, yang 

terkadang dibarengi sebagian rangkaian gelombang yang bergerak 

cepat. Keteganggan otot berkurang, kecuali apabila orang yang tidur 

berbalik dari posisi satu keposisi yang lain, denyut jantung dan 

frekuensi nafas menurun, temperatur tubuh dan metabolisme 

menurun, serta gerakan bola mata mulai tenang dan diam. Dalam 

tahap ini seseorang telah memasuki tidur yang sebenarnya. 

c. Tahap III 

Pada tahap ketiga tidur bertambah lelap. Bersamaan dengan 

gelombang yang sebelumnya muncul, tercatat pula otak elektris 

menginformasikan gelombang yang lebih panjang, lebih tinggi dan 

lebih lambat dari semua gelombang yang sebelumnya. Gelombang ini 

di sebut dengan gelombang delta, kecepatan mencapai 1-4 perdetik, 

gelombang ini muncul 50% dari kuantitas gelombang. 

d. Tahap IV 

Tahap ini kuantitas gelombang delta bertambah lebih dari setengah 

kuantitas gelombang. Tidur dalam tahap ini merupakan tidur yang 

paling lelap, dengan ciri-ciri tegangan otot benar-benar tersembunyi 
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dan menjadi gelombang kecil yang cepat. Tercatat otak elektris 

memperihatkan gerakan mata yang cepat dengan jangka waktu hanya 

beberapa menit, denyut jantung dan frekuensi nafas menurun, sekresi 

lambung menurun. Dalam tahapan ini seseorang akan sulit di 

bangunkan. 

2. Siklus tidur 

Demikian orang tidur memasuki putaran siklus dari tahap satu ketahap 

yang lain, orang tidur bisa menjalani 4-5 putaran siklus dalam satu malam. 

Setiap siklus tidur berlangsung selama 80-120 menit. Tahap NREM 1-3 

berlangsung selama 30 menit kemudian diteruskan ke tahap 4 kembali ke 

tahap 3 dan 2 selama kurang lebih 20 menit. Tahap REM muncul 

sesudahnya dan berlangsung selama 10 menit, melengkapi siklus tidur 

yang pertama. Potter & Perry, 2005 dalam (Agustin,2012:12).  

 

Gambar 2.1 

Siklus Tidur Orang Dewasa 

 

 

 

   

   

 

 

Sumber: Potter & Perry, dalam Agustin, (2012:12) 
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2.2.2.5  Manfaat Tidur 

 Tidur merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, karena pada saat 

tidur terjadi proses penting bagi kesehatan. Proses penting tersebut antara lain 

membantu tubuh kembang pada usia anak-anak, proses regenerasi kulit, proses 

pemulihan dengan banyaknya sel tubuh yang menunjukkan produksi yang 

meningkat dan berkurangnya pemecah protein selama tidur selain itu tidur juga 

dapat menjaga suasana hati, memori, dan kinerja kognitif serta menjaga fungsi 

normal dari sistem endokrin dan sistem kekebalan tubuh (Timby dalam Nova 

2012:11). 

 Tidur juga dapat bermanfaat untuk menjaga keseimbangan mental, 

emosional, dan memelihara kesehatan. Energi yang tersimpan selama tidur 

berperan untuk memperbaiki fungsi-fungsi seluler tubuh. Efek fisiologis tidur 

yaitu dapat memulihkan kepekaan normal dan keseimbangan di antara berbagai 

susunan saraf, efek pada struktur tubuh yang berfungsi untuk memulihkan 

penurunan aktivitas organ-organ tubuh. 

 

2.2.2.6 Jenis-jenis Tidur 

 Tidur dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu: 

1. Tidur Rapid Eye Movement (REM) 

Tidur REM merupakan tidur dalam kondisi aktif atau tidur paradoksial. 

Hal tersebut berarti tidur REM sifatnya nyenyak sekali, namun fisiknya 

yaitu gerakan kedua mata bersifat sangat aktif. Sepanjang tidur malam yang 
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normal, tidur REM berlangsung 5-30 menit biasanya muncul rata-rata setiap 

90 menit sekali.  

Menurut Hernanta, (2013:79)“sedehananya, tidur REM adalah tipe tidur 

saat otak benar-benar dalam keadaan aktif. Namun, aktivitas otak tidak 

disalurkan ke arah yang sesuai agar orang itu siaga penuh terhadap keadaan 

sekelilingnya sehingga orang tersebut benar-benar tertidur”. Tidur REM 

ditandai dengan mimpi, otot rileks, tekanan darah bertambah, gerakan mata 

cepat, dan sekresi lambung meningkat. 

2. Tidur Non-Rapid Eye Movement (NREM) 

Menurut Amalia,(2017:14) “tidur NREM merupakan tidur yang 

nyaman dan dalam. Gelombang otak lebih lambat dibandingkan orang yang 

sadar”. Tidur NREM di tandai antara lain mimpi berkurang, keadaan 

istirahat, tekanan darah menurun, kecepatan pernafasan turun, metabolisme 

turun, dan gerakan bola mata melambat. Tahapan tidur terjadi di dalam tidur 

NREM terbagi menjadi 4 tahap, dan sudah dijelaskan di bagian sebelumnya. 

Siklus tidur individu melalui tahap NREM dan REM. Siklus tidur komplit 

biasanya berlangsung 1,5 jam. 

 

2.2.2.7  Kualitas tidur 

 Kualitas tidur adalah kemampuan individu untuk tetap tertidur dan untuk 

mendapatkan jumlah tidur REM dan NREM yang tepat, (Kozier, Erb, Berman, & 

Snyderdalam Agustin, 2012:10). Kualitas tidur seseorang dikatakan baik apabila 

tidak menunjukkan tanda-tanda kekurangan tidur seperti tidak merasa segar saat 
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bangun di pagi hari, mengantuk berlebihan di siang hari, area gelap di sekitar 

mata, kepala terasa berat, rasa letih yang berlebihan dan tidak mengalami masalah 

dalam tidurnya. 

 

2.2.2.8  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tidur 

 Kebutuhan istirahat dan tidur setiap orang ada yang terpenuhi dengan baik 

ada pula yang mengalami gangguan tidur, seseorang dapat tidur dipengaruhi 

beberapa faktor diantaranya. (Agustin, 2012:16) 

1. Faktor Internal 

a. Penyakit 

Penyakit dapat menyebabkan nyeri atau distres fisik yang dapat 

menyebabkan gangguan tidur. Individu yang sakit membutuhkan waktu 

tidur yang lebih banyak daripada biasanya.  

b. Kelelahan 

 Kondisi tubuh yang lelah dapat mempengaruhi pola tidur seseorang. 

Semakin lelah seseorang, semakin pendek siklus tidur REM yang 

dilaluinya. Setelah beristirahat biasanya siklus REM akan kembali 

memanjang. Kelelahan yang diakibatkan karena pekerjaan yang 

menumpuk, waktu dan shift kerja.  

c. Stres Emosional 

 Ansietas dan depresi dapat mengganggu tidur seseorang. Kondisi ansietas 

dapat meningkatkan kadar neropineprin darah stimulasi sistem saraf 

simpatis. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya siklus tidur NREM 
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tahap IV dna tidur REM serta seringnya terjaga saat tidur. Stres akibat 

kecemasan yang berlebihan membuat seseorang terlalu keras berpikir 

sehingga sulit mengontrol emosi yang berdampak pada peningkatan 

ketegangan dna kesulitan memulai tidur. 

d. Diet 

 Penurunan berat badan dikaitkan dengan penurunan waktu tidur dan 

seringnya terjaga pada malam hari. Penambahan berta badan berkaitan 

dengan peningkatan total tidur dan sedikitnya periode terjaga di malam 

hari. 

2. Faktor Eskternal 

a. Gaya hidup 

 Individu yang sering bergantian jam kerja harus mengatur aktivitas agar 

bisa tidur pada waktu yang tepat. Selain aktivitas kerja yang menyita 

bnyak energi, penggunaan kopi yang berhubungan dengan tuntutan 

tugas. Kandungan kafein dalam kopi dapat mempengaruhi fungsi sistem 

saraf pusat dan dapat mengakibatkan penurunan jumlah jam tidur. 

b. Lingkungan 

 Faktor lingkungan dapat membantu sekaligus menghambat proses tidur. 

Tidak adanya stimulus atau rangsangan tertentu yang dapat 

menghambat upaya tidur. Seperti temperatur rungan yang tidak nyaman 

atau ventilasi udara yang buruk dapat mempengaruhi tidur 

seseorang(Agustin, 2012:16) 

 



29 

 

 

 

2.2.2.9  Gangguan Tidur 

Ada beberapa gangguan tidur yang mempengaruhi kualitas tidur manusia, 

yaitu: 

1. Insomnia 

Menurut Dewit dalam Agustin,(2012:21) “insomnia adalah gangguan 

tidur yang kesulitan untuk tidur atau mempertahankan tidur pada malam 

hari”. Insomnia sementara dapat disebabkan oleh stress, perasaan yang 

terlalu gembira, atau perubahan pola tidur.  

2. Narkolepsi 

Narkolepsi adalah disfungsi mekanisme yang mengatur keadaan bangun 

dan tidur(potter & perrydalam Agustin,2012:22). Narkolepsi terjadi secara 

tiba-tiba ketika seseorang sedang dalam keadaan terjaga, dapat terjadi secara 

berulang dan tidak terkontrol. Penderita narkolepsi amat sulit 

mempertahankan keadaan sadar. Hampir sepanjang waktu ia mengantuk , 

rasa kantuk dapat dipuaskan setelah tidur selama 15 menit tetapi dalam 

waktu singkat kantuk sudah menyerang kembali. Pada penderita terjadi 

gangguan pada mekanisme pengaturan tidur. Tahap tidur REM dapat 

menembus kesadaran di saat kita terjaga. Tahap tidur REM adalah tahap 

dimana kita bermimpi, tidak jarang penderitanya berada dalam kondisi tidak 

sepenuhnya terjaga atau tidak sepenuhnya tertidur.  

3. Parasomnia 

Banyak gangguan tidur yang bersifat aneh atau tidak nyata dan 

misterius, seperti berjalan di waktu tidur, mengigau, teror saat tidur (night 
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terrors, dan gangguan perilaku saat tidur REM atau REM Behavior 

Disorder (RBD). Semua gangguan tersebut termasuk dalam kategori 

parasomnia. Menurut Craven & Hirnle, dalam Agustin,(2012:23) 

“mendefinisikan parasomnia sebagai suatu aktivitas yang normal di saat 

seseorang terjaga tetapi akan menjadi abnormal jika aktivitas tersebut 

muncul di saat seseorang sedang tidur”.  

4. Deprivasi tidur 

Menurut Potter & Perry, dalam Agustin,(2012:23) “mengungkapkan 

bahwa deprivasi tidur dapat disebabkan oleh penyakit, stres emosional, 

obat-obatan, gangguan lingkungan dan berubahnya pola waktu tidur yang 

berkaitan dengan waktu kerja”. Deprivasi tidur melibatkan penurunan 

kualitas dan kuantitas tidur serta ketidak konsistenan waktu tidur. Apabila 

pola tidur mengalami gangguan maka terjadi perubahan siklus tidur normal. 

 

2.2.2.10  Dampak Kualitas Tidur yang Buruk 

Kualitas tidur yang buruk dapat memberikan dua dampak (Amalia, 2017:21) 

yaitu: 

1. Dampak Fisik  

Ekspresi wajah (area gelap di sekitar mata, bengkak di kelopak mata, 

konjungtiva kemerahan, dan mata terlihat cekung), kantung mata yang 

berlebih, tidak mampu berkonsentrasi, tampak tanda keletihan seperti 

penglihatan kabur, mual, muntah, serta tanda-tanda peningkatan tekanan 

darah, pusing dan kaku pada tengkuk. 
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2. Dampak Psikologis 

Menarik diri, apatis dan respon menurun, merasa tidak enak badan, 

malas berbicara, daya ingat berkurang, sulit berkonstrasi, timbul halusinasi 

pendengaran dan penglihatan, serta kemampuan memberikan pertimbangan 

dan keputusan menurun. 

 

2.2.3 Konflik Kerja 

2.2.3.1  Pengertian Konflik 

 Secara etimologi, konflik (conflict)berasal dari bahasa latin configere yang 

berarti saling memukul. Pentingnya hubungan antar-personal yang baik lebih 

terasa dalam pekerjaan, ketika anda merasa bahwa banyak hubungan yang perlu 

anda lakukan tidak anda pilih, tetapi diharuskan oleh lingkungan organisasi atau 

perusahaan. Menurut L.Goal, (2014:639) “konflik merupakan suasana batin yang 

berisi kegelisahan dan pertentangan antara dua motif atau lebih, yang mendorong 

seseorang untuk melakukan dua atau lebih kegiatan saling bertentangan”. 

 Sedangkan menurut Antonius, dkk dalam Sari, (2015:23) “ konflik adalah 

suatu  tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau 

mengganggu pihak lain dimana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat 

ataupun dalam hubungan antar pribadi”.Ada berbagai macam bentuk dan corak 

konflik yang terjadi dalam perusahaan. Pandangan individu yang berbeda-beda 

sering berpotensi menimbulkan pergesekan, kekecewaan, sakit hati dan lain-lain. 

Konflik menjadi sautu hal yang tidak dapat dihindari dalam perusahaan, akan 
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tetapi dapat diselesaikan dan diredakan agar konflik tidak berkepanjangan dan 

tidak mengganggu jalannya kegiatan perusahaan. 

 Konflik merupakan peristiwa yang menyangkut perilaku manusia di dalam 

organisasi. Tindakan-tindakan saat berkerja secara keseluruhan berpengaruh 

terhadap perkembangan organisasi atau perusahaan. Konflik dapat dilihat dan 

dipelajari dari segi hubungan antar individu atau kelompok-kelompok orang yang 

terlibat.Menurut L.Goal, (2014:637) “konflik kerja adalah ketidak sesuaian antara 

dua atau lebih anggota-anggota atau kelompok dalam suatu organisasi atau 

perusahaan yang berdasarkan dari pelaku konflik, penyebab konflik dan akibat 

dari konflik”. Ada beberapa cara mengatasi konflik diantaranya dengan cara 

negoisasi dan menyari penyebab-penyebab terjadinya konflik. 

 

2.2.3.2  Jenis-jenis Konflik 

 Ada bermacam-macam konflik yang melibatkan individu-individu atau 

kelompok-kelompok di dalam kegiatan perusahaan. Berikut adalahjenis-jenis 

konflik menurut Handoko dalam Fahmi, (2016:294) sebagai berikut 

1. Konflik dalam diri individu 

Terjadi bila seorang individu menghadapi ketidak pastian tentang pekerjaan 

yang dia harapkan untuk melaksanakannya, bila berbagai permintaan 

pekerjaan saling bertentangan, atau bila individu diharapkan untuk 

melakukan lebih dari kemampuannya. 
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2. Konflik antar individu 

Hal ini diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian. Konflik ini juga 

berasal dari adanya konflik antar peranan (seperti antara manajer dan 

bawahan). 

3. Konflik antar individu dan kelompok 

Berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman 

yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. 

4. Konflik antar Kelompok 

Hal ini terjadi karena persaingan yang jujur akan menyebabkan individu-

individu semakin padu (kohensif) dalam mempertahankan prestasi 

kelompok. Dan terjadi pertentangan kepentingan antar kelompok. 

5. Konflik antar organisasi 

Timbul sebagai akibat bentuk persaingan ekonomi dan sistem perekonomian 

suatu negara. 

 

2.2.3.3  Penyebab Timbulnya Konflik Kerja 

 Dari penjelasan konflik yang di paparkan di atas, dapat diketahui bahwa ada 

faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya konflik dalam perusahaan. Berikut 

beberpa faktor yang menyebabkan timbulnya konflik menurut L.Goal,  

(2014:642) 
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1. Saling ketergantungan tugas 

Masing-masing kelompok bagian dalam organisasi mengembangkan 

suatu keinginan untuk memperoleh otonomi dan mulai mengejar tujuan dan 

kepentingan masing-masing   

2. Perbedaan tujuan dan prioritas 

Setiap unit dalam organisasi memiliki tujuan dan prioritas khusus. 

Misalnya, dalam hubungan kerja bagian pemasaran ingin agar produknya 

cepat laku kalau perlu dijual murah dan dengan cara kredit. 

3. Faktor birokrasi(lini-staff) 

Konflik antara fungsi atau wewenang garis dan staf  adalah jenis 

konflik yang bersifat klasik. Fungsi atau wewenang garis adalah terlibat 

secara langsung dalam menghasilkan output perushaan. Manajer lini atau 

garis mempunyai wewenang dalam proses pengambilan keputusan dalam 

lingkup bidang fungsional. Sedangkan fungsinya memberikan rekomendasi 

atau saran dan tidak berhak mengambil suatu keputusan.  

Orang-orang yang berada di dalam lini menganggap dirinya sebagai 

sumber organisasi yang menetukan, dan orang-orang yang berada dalam 

fungsi staf sebagai pemain kedua. Berdasarkan persepsi seperti itu, orang-

orang lini secara terus-menerus menggunakan status yang menurut 

dugaannya lebih tinggi dalam menghasilkan produk barang atau jasa 

perusahaan dan menempatkan kepentingan pribadi di depan kepentingan 

fungsi-fungsi yang lain. Kondisi seperti ini menimbulkan adanya konflik 

dalam perusahaan atau organisasi.  
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4. Kriteria penilaian prestasi yang saling bertentangan 

Kadang kala konflik antar bagian-bagian atau kelompok dalam 

perusahaan tidak disebabkan karena tujuan yang saling bertentangan, tetapi 

karena cara organisasi dalam menilai prestasi karyawan yang berbeda.  

5. Sikap menang-kalah 

Jika dalam interaksi dua kelompok ada persaingan menang-kalah 

maka akan menimbulkan konflik, karena akan ada kelompok yang menang 

dan yang kalah. Kondisi yang memungkinkan terjadinya sikap menang-

kalah adalah jika ada satu kelompok yang hanya mengejar kepentingan 

pribadi saja, ada kelompok tertentu yang mencoba untuk meningkatkan 

kekuasaan posisinya, ada kelompok tertentu menggunakan ancaman untuk 

mencapai tujuannya, kelompok tertentu selalu berusaha untuk 

mengeksploitasi kelompok yang lain, dan ada kelompok tertentu yang 

berusaha mengisolasi kelompok yang lain. 

 

2.2.3.4  Solusi penyelesaian konflik 

Ada beberapa solusi yang dapat dilaksankan dalam usaha-usaha 

menyelesaikan konflik menurut Fahmi,  (2016:297)  yaitu: 

1. Melakukan dan menerapkan konsep bekerja yang berkolaborasi dan 

menjauhi sikap kerja yang bersaing secara negatif 

2. Menerapkan konsep adaptasi terhadap budaya mayoritas  dimana 

perusahaan tersebut berada 
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3. Menerapkan metode penyelesaian konflik.Ada tiga metode penyelesaian 

konflik yang sering digunakan, yaitu dominasi atau penekanan, kompromi, 

dan pemecahan masalah integratif.  

4. Menerapkan konsep yang realistis, yang sesuai dengan SWOT perusahaan. 

 

2.2.4 Kestabilan Emosi 

2.2.4.1  Pengertian Emosi 

  Emosi berasal dari kata e yang berarti energi dan motionyang berarti 

getaran. Menurut Goleman, dalam Safaria & Eka,(2012:12) “emosi dalam makna 

paling harfiah didefinisikan sebagian setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, 

perasaan, nafsu dari setiap keadaan mental yang hebat atau meluap-meluap. 

Emosi yang merujuk pada suatu perasaan dan pikiran-pikiran yang khas, suatu 

keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan bertindak”. 

  Sedangkan menurut Mcshane dan Von Glinow dalam Wibowo, (2016:76) 

mengartikan “emosi sebagai peristiwa pengalaman fisiologis, perilaku dan 

psikologis terhadap suatu objek, orang atau kejadian yang menciptakan keadaan 

kesiapan”.  

  Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa emosi sebagai reaksi yang 

menyatakan perasaan yang kompleks terhadap kejadian atau orang.Emosi 

cenderung terjadi dalam kaitannya dengan perilaku yang mengarah approachatau 

menyingkir avoidanceterhadap sesuatu. Perilaku tersebut pada umumnya disertai 

adanya ekspresi kejasmanian sehingga orang lain dapat mengetahui bahwa 

seseorang sedang mengalami emosi. 
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  Terkadang seseorang masih dapat mengontrol dirinya sehingga emosi yang 

dialami tidak mudah meluap keluar dengan perubahan fisik yang dialami seperti 

wajah memerah saat marah, dan air mata berlinang keridah sedih atau terharu. 

Menurut Wibowo, (2016:77) ”seseorang mempunyai dua bentuk emosi, yaitu Felt 

emotions dan Displayed emotions”. Felt emotions merupakan emosi nyata yang 

dirasakan seseorang seperti rasa senang, sedih, takut, benci terhadap seseorang 

atau keadaan. Sedangkan displayed emotions merupakan emosi yang tampak atau 

dijuntukkan dipermukaan seperti mengerutkan wajah. 

 

2.2.4.2  Kategori Emosi 

Pada dasarnya emosi manusia bisa dibagi menjadi dua kategori umum jika 

dilihat dari dampak yang ditimbulkannya. Kategori pertama adalah emosi positif 

atau bisa disebut dengan efek positif, emosi positif memberikan dampak yang 

menyenangkan dan menenagkan. Macam-macam dari emosi positif ini seperti 

tenang, santai, rileks, gembira, lucu, haru, dan senang. Ketika kita merasakan 

emosi positif ini, kita pun akan merasakan keadaan psikologi yang positif Gohm 

dan Clore, dalam Safaria& Eka,(2012:13). 

Kategori kedua adalah emosi negatif atau efek negatif. Ketika kita 

merasakan emosi negatif ini maka dampak yang kita rasakan adalah negatif, tidak 

menyenangkan dan menyusahkan. Macam dari emosi negatif di anataranya sedih, 

kecewa, putus asa, depresi, tidak berdaya, frustasi, marah, dendam, dan masih 

banyak lagi Gohm dan Clore, dalam Safaria& Eka, (2012:13).  
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2.2.4.3  Tahapan munculnya emosi 

 Menurut Safaria & Eka, (2012:14) Proses kemunculan emosi melibatkan 

faktor psikologis maupun faktor fisikologis:  

1. Kebangkitan emosi pertama kali muncul akibat adanya stimulus atau sebuah 

peristiwa yang bisa netral, negatif, maupun positif. 

2. Kemudian stimulus tersebut ditangkap oleh reseptor kita 

3. Lalu melalui otak, kita menginterprestasikan kejadian tersebut sesuai 

dengan kondisi pengalaman dan kebiasaan kita dalam mempersiapkan 

sebuah kejadian. 

4. Interprestasi yang kita buat kemudian memunculkan perubahan secara 

internal dalam tubuh kita seperti napas tersengal, mata memerah, dada 

sesak, perubahan raut wajah, intonasi suara, dan perubahan tekanan darah. 

 

2.2.4.4  Pengertian Kestabilan Emosi 

 Menurut Li, dalam Setyawan, (2016:21) “mengartikan kestabilan emosi, 

berdasarkan teori self organization, sebagai yang menggambarkan mampu atau 

tidaknya suatu sistem emosi yang kompleks untuk secara otomatis 

mempertahankan keseimbangannya dengan efisien”. Menurut Thorndike & Hage, 

dalam Setyawan, (2016:21) “orang yang memiliki kestabilan emosi adalah orang 

yang memiliki kesamaan atau keseimbangan keadaan emosional, intensi, 

ketertarikan, optimisme, keceriaan, ketenangan dan kendali, perasaan sehat, tidak 

adanya perasaan bersalah, tidak adanya kecemasan atau kesepian”. 
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 Sedangkan menurut Setyowati, Yuliadi& Karyanta (2013:71) “kestabilan 

emosi merupakan suatu keadaan emosi seseorang yang tenang walaupun berada 

dalam situasi yang kurang menyenangkan”. Seseorang yang memiliki emosi yang 

stabil akan bersikap tenang, tabah, lebih mudah mengendalikan stres dan merasa 

aman dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Seseorang yang tidak 

memiliki emosi yang stabil cenderung akan bersikap mudah terpengaruh, tidak 

percaya diri, merasa kurang aman, dan suasana hati berubah-ubah.  

 Pada uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kestabilan emosi merupakan 

kemampuan sistem emosi, yang terjadi pada setiap individu dengan 

mempertahankan keseimbangan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan baik 

dalam mengahadapi masalah dan dalam kondisi dibawah tekanan. 

 

2.2.4.5 Ciri-ciri Kestabilan Emosi 

  Kestabilan emosi merupakan salah satu prediktor kepribadian yang paling 

kuat dari kesejahteraan atau kepuasan hidup individu (Steel, Schmidt, & Schulz, 

dalam Setyawan, 2016:26). Di pandang dari sisi neurotime karakter kestabilan 

emosi dapat dengan jelas terlihat. Individu yang memiliki kestabilan emosi yang 

rendah mengalami tingkat stres yang lebih besar dan penurunan tingkat kepuasan 

hidup, karena mereka mengalami banyak peristiwa yang merugikan, dan bereaksi 

dengan kuat secara negatif ketika masalah itu muncul. 

  Sebalinya, individu yang memiliki kestabilan emosi yang lebih tinggi 

memiliki kepuasan hidup yang lebih tinggi pula karena mereka lebih percaya diri 

dalam menghadapi keadaan penuh tekanan, memiliki pandangan yang positif 
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terhadap  diri sendiri, orang lain, maupun terhadap lingkungan, serta mereka tidak 

membiarkan emosi-emosi negatif dan pemikiran yang merusak mengalihkan 

mereka dari apa yang sedang dikerjakan atau dilakukan (Barrick & Mountdalam 

Setyawan,2016:27).    

  Berdasarkan uraian diatas, disimpulakan bahwa individu yang memiliki 

kestabilan emosi yang baik adalah idividu yang memiliki kepuasan hidup yang 

tinggi, berpandangan positif, tidak mudah terbawa oleh emosi-emosi, lebih 

tenang, tidak mudah stres terhadap kegagalan, merasa aman, tidak iri hati, dan 

terkontrol. Sedangkan individu yang memiliki kestabilan emosi yang rendah 

adalah individu yang mudah stres, tidak puas terhadap hidup, menghindari 

masalah, sulit beradaptasi, emosional, mudah cemas, tegang, pemarah. 

 

2.2.4.6  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kestabilan Emosi 

Ada beberapa faktor menurut Morgan & King dalam Setyawan,(2016:28) 

yang dapat mempengaruhi kestabilan emosi seseorang, yaitu: 

1. Keadaan jasmani individu, meliputi kondisi kesehatan fisik individu sendiri. 

Saat individu dalam kondisi sehat akan memiliki kestabilan emosi yang 

lebih baik dari pada individu yang sakit. 

2. Pembawaan (keadaan dasar individu) 

Merupakan faktor yang melekat pada diri individu. Faktor ini meliputi 

genetika, gender, kepribadian, etnis, dan kondisi sosial ekonomi. 
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3. Steamming atau suasana hati 

 Merupakan keadaan individu pada suatu waktu tertentu, dalam kata lain 

mood. Sering terkena individu pada berbagai macam stimulus emosi, 

termasuk di dalamnya emosi positif atau negatif sangat mempengaruhi 

suasana hati indidvidu tersebut. Hal ini berkaitan dengan kemunculan 

kondisi atau rangsangan dari luar yang memicu keadaan emosional atau 

perubahan suasana hati.  

 

2.2.5 Kinerja Karyawan 

2.2.5.1 Pengertian Kinerja Karyawan 

 Menurut Titisari, (2014:74) “kinerja adalah gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujutkan 

sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema 

strategis suatu organisasi”. 

 Secara umum kinerja dapat juga dikatakan sebagai perestasi yang telah 

dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Hal tersebut dalam dilihat dari 

konsep kinerja yang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: kinerja individu, kinerja 

kelompok, kinerja organisasi. 

 

2.2.5.2 Faktor-faktor kinerja Karyawan 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan (Prawirosentosodalam 

Titisari,2014:76) 
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1. Efektifitas dan efesiensi 

Efektifitas dari kelompok (organisasi) bila tujuan kelompok tersebut dapat 

dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sedangkan efisiensi 

berkaitan dengan jumlah pengorbanan yang dikeluarkan dalam upaya 

mencapai tujuan organisasi. 

2. Otoritas dan tanggung jawab 

Wewenang dan tanggung jawab telah didelegasikan dalam organisasi, tanpa 

adanya tumpang tindih tugas. Masing-masing karyawan yang ada dalam 

organisasi mengetahui apa yang menjadi hak dan tanggung jawabnya dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi. 

3. Disiplin 

Disiplin meliputi ketaatan dan hormat terhadap perjanjian yang dibuat 

antara perusahaan dan karyawan. Disiplin juga berkaitan erat dengan sanksi 

yang perlu dijatuhkan kepada pihak yang melanggar. Disiplin para 

karyawan menjadi corak antara bawahan dan atasan di dalam 

organisasiterhadap kinerja. 

4. Inisiatif 

Inisiatif seseorang berkaitan dengan daya pikir, kreativitas dalam bentuk ide 

untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Bila 

atasan selalu menghambat setiap inisiatif, tanpa memberikan penghargaan 

berupa argumentasi yang jelas dan mendukung, menyebabkan organisasi 

akan kehilangan energi atau daya dorong untuk maju. 
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2.2.5.3 Penilaian Kinerja Karyawan 

 Pada prinsipnya kinerja unit-unit organisasi dimana seseorang atau 

sekelompok orang di dalamnya menjadi cerminan dari kinerja sumber daya 

manusia bersangkutan. Menurut Budihardjo, (2015:13) “penilaian kinerja 

diartikan sebagai upaya guna mengadakan pengukuran atas kinerja dari setiap 

karyawan perusahaan”. Hal ini dikaitkan dengan tingkat produktivitas dan 

efektivitas kerja dari karyawan yang diberikan organisasi kepada karyawan. 

 

2.2.5.4 Manfaat Penilaian Kinerja 

 Penilaian terhadap karyawan ataupun staf suatu organisasi memiliki 

berbagai manfaat baik bagi organisasi maupun bagi karyawan itu sendiri. Bagi 

karyawan akan menyebabkan terpicunya semangat berkompentasi untuk menjadi 

lebih baik ke depannya. Bagi karyawan berperan sebagai pembuktian potensi 

untuk menunjukkan tujuan, dan sebagai jalur pengembangan karir. 

 Sementara itu, bagi organisasi akan berdampak pada dasar peningkatan 

produktivitas organisasi, sehingga organisasi akan memiliki daya saing yang kuat. 

Bagi perusahaan akan berperan sebagai proses perekrutan, pelatihan, seleksi, 

sistem imbalan dan penempatan karyawan yang sesuai dengan kemampuan yang 

dimiliki oleh karyawan sendiri.  

 

2.2.5.5 Pengukuran Kinerja Karyawan 

 Pengukuran kinerja karyawan pada dasarnya merupakan salah satu faktor 

kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien. Menurut 
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Notoatmojo dan Soekidjo dalam Titisari, (2014:78) “ pengukuran yang baik harus 

dapat menggambarkan nilai yang akurat tentang apa yang diukur”.  

 Artinya pengukuran tersebut benar-benar mengukur kinerja karyawan. Ada 

dua hal yang harus diperhatikan yaitu, pertama pengukuran harus mempunyai 

hubungan dengan pekerjaan baik perilaku pekerja atau kerja yang menjadi 

pendukung kegiatan organisasi. Kedua adanya standar pelaksanaan kerja, ukuran 

yang dipakai untuk menilai kinerja tersebut.  

 

2.3 Hipotesis 

 Hipotesis adalah jawaban, kesimpulan atau dapat dikatakan sebagai dugaan 

sementara dari persoalan yang timbul dan diharapkan dapat membantu 

menyelesaikan masalah yang dihadapi. Berdasarkan perumusan masalah, tinjauan 

teoretis dan tinjaunan empiris, maka hipotesis yang dapat dikemukakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Diduga kualitas tidur (X1), konflik kerja (X2) dan kestabilan emosi (X3) 

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja karyawan (Y) UD. 

GFR Industri Besi di Waru Sidoarjo. 

2. Diduga kualitas tidur (X1), konflik kerja (X2) dan kestabilan emosi (X3) 

berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan (Y) UD. 

GFR Industri Besi di Waru Sidoarjo  

3. Diduga konflik kerja (X2)berpengaruh secara dominan terhadap kinerja 

karyawan (Y) UD. GFR Industri Besi di Waru Sidoarjo. 
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2.4 Model Analisis 

 Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai variabel bebas adalah kualitas 

tidur (X1), konflik kerja (X2) dan Kestabilan emosi (X3). Selain itu dalam 

penelitian ini yang bersifatsebagai variabel terikat adalah kinerja karyawan (Y). 

 

Gambar 2.2 

Model analisis regresi linier berganda uji simultan (Uji F) 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Sugiyono (2015:71) di olah oleh peneliti 

 

Gambar 2.3 

Model analisis regresi linier berganda uji parsial (uji T) 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sugiyono (2015:71) diolah oleh peneliti 

Kulaitas Tidur (X1) 

Konflik Kerja (X2) 

Kestabilan Emosi (X3) 

Kinerja Karyawan (Y) 

Kualitas Tidur (X1) 

Konflik Kerja (X2) 

Kestabilan Emosi (X3) 

Kinerja 

Karyawan 

(Y) 



 

 

46 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Lokasi dari penelitian ini adalah di UD. GFR IndustriBesi yang beralamat di 

Jl. Ngingas Selatan Baru RT. 01, RW.01 Ngingas, Waru, Sidoarjo dengan 

melakukan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono, (2014:07) “mode 

kuantitatif disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat 

positivisme” metode ini sebagai metode ilmiah atau screntifi karena telah 

memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit atau empiris, objektif, terukur, 

rasional dan sistematis. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data 

penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. 

  Pada penelitian ini yang diteliti adalah kualitas sumber daya manusia 

(karyawan) di UD. GFR Industri Besi, selanjutnya data yang digunakan harus 

terukur dan simpulannya dapat digenerasikan, dimulai dengan penentuan 

hipotensis dengan mencari teori-teori yang mendukung penelitian, dilanjutkan 

dengan membuat model analisis, identifikasi dan definisi variabel, dilanjutkan 

dengan pengumpulan data yang meliputi data primer serta data sekunder dan 

terakhir melakukan analisis terhadap hasil penelitian. 

 

3.2 Identifikasi Variabel 

 Menurut Sugiyono (2014:38) “variabel penelitian adalah suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 
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yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya”. Dalam 

penelitian ini ada dua macam variabel, yaitu: 

1. Variabel Independen/Variabel Bebas 

Sugiyono,(2014:39) berpendapat bahwa “variabel bebas merupakan variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadikan sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen (terikat)”. Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah kualitas tidur (X1),konflik kerja (X2), kestabilan emosi (X3). 

2. Variabel Dependen/Variabel Terikat 

Sugiyono, (2014:39) berpendapat bahwa “variabel terikat merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau yang menyaji akibat, karena adanya variabel 

bebas”. Variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, 

konsekuen.Variabel terikat pada penelitian ini adalah Kinerja Karyawan (Y)  

 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

 Menurut Idriantoro dan Supomo dalam Aulia,(2017:42) “definisi 

operasional adalah penentuan contruct sehingga menjadi variabel yang dapat 

diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengoperasikan construct, sehingga memungkinkan bagi peneliti 

yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau 

mengembangkan cara pengukuran construct yang lebih baik”. Pengertian 

operational variabel ini kemudian diuraikan menjadi indikator variabel dalam 

penelitian sebagai berikut: 

1. Kualitas Tidur (X1) 
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Adapun indikator-indikator kualitas tidur menurut Dewantri, (2016:29) 

antara lain: 

a. Kualitas tidur subjektif 

Kualitas tidur subjektif merupakan penilaian diri sendiri terkait kualitas 

tidur yang dimiliki hingga dapat memenuhi kebutuhan tidurnya. 

Kebutuhan tidur yang cukup tidak ditentukan dari jumlah jam tidur 

(kualitas tidur) tetapi juga kedalaman tidur (kualitas tidur).  Kualitas 

tidur yang optimis merupakan kepuasan seorang terhadap tidur 

sehingga tidak memperlihatkan perasaan lelah, mudah terangsang, 

gelisah, lesu, apatis, kehitaman disekitar mata, kelopak mata bengkak, 

konjugtiva merah, mata perih, perhatian terpecah-pecah, sakit kepala, 

sering menguap dan mengatuk. 

b. Letensi tidur 

Letensi tidur merupakan durasi seseorang mulai dari berangkat tidur 

hingga tertidur. Seseorang dikatakan tidak mengalami gangguan dalam 

tidur jika memiliki latensi tidur kurang dari 15 menit. 

c. Durasi tidur 

Durasi merupakan waktu yang dibutuhkan seseorang dari mulai tidur 

hingga terbangun. Waktu tidur yang diajurkan oleh National Sleep 

Foundation untuk usia dewasa yaitu 7-9 jam setiap malam. Waktu tidur 

yang tidak terpenuhi dengan baik maka akan menganggu kualitas tidur. 

 

d. Efisiensi tidur 
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Efisiensi tidur merupakan rasio presentase antara jumlah total jam tidur 

yang sebenarnya dengan lama waktu di atas tempat tidur sebelum 

seseorang tersebut benar-benar tertidur. Jadi dapat disimpulkan tidur 

yang dirasakan sudah efisien atau sudah tercukupi kebutuhan tidurnya. 

e. Gangguan tidur 

Kekurangan tidur akan menurunkan produktivitas, performa peran dan 

jika seseorang menjalani tidur yang berkualitas buruk dalam jangka 

waktu lama akan menyebabkan kesehatan fisik dan mental terganggu, 

penurunan produktivitas berpikir serta kualitas hidup akan memburuk. 

Gangguan tidur merupakan terputuskan pola tidur-bangun yang 

menyebabkan penurunan kualitas tidur. Macam-macam gangguan tidur 

yaitu insomnia, berjalan dengan tidur dan mengigau, mimpi buruk, 

sering terbangun untuk ke kamar mandi.   

f. Penggunaan obat tidur 

Penggunaan obat tidur yang mengandung sedative dapat menandakan 

seberapa besar gangguan tidur yang dialami, karena penggunaan obat 

tidur digunakan jika seseorang tersebut mengalami gangguan berat pada 

pola tidurnya. 

g. Gangguan fungsi tubuh di siang hari 

Adanya gangguan pada kegiatan sehari-hari diakibatkan karena 

perasaan mengantuk, berkurangnya konsentrasi, kelelahan, distress dan 

depresi yang terjadi akibat kurangnya waktu tidur. 

2. Konflik Kerja (X2) 
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Menurut Fitriana dalam Piana, (2017:18) Indikator-indikator konflik 

kerja adalah sebagai berikut: 

a. Kesalahan komunikasi yaitu, Apabila seseorang atau lebih menerima 

informasi yang berbeda dengan sumber informasi sehingga terjadi 

perbedaan mendasar dalam mempersepsikan isi dari persepsi tersebut. 

b. Perbedaan tujuan yaitu, apabila seseorang atau lebih memiliki 

ketidaksamaan dalam memandang tujuan-tujuan yang hendak dicapai 

sehingga terjadi pertetangan dalam menyikapi tujuan-tujuan tersebut. 

c. Perbedaan dalam penilaian atau persepsi yaitu, perbedaan penilaian 

antar anggota dalam suatu perushaan, sehingga disertai oleh perbedaan-

perbedaan dalam sikap, ketidak sesuaian nilai, persepsi, yang juga dapat 

menimbulkan konflik kerja. 

d. Interdepentasi akivitas kerja yaitu, apabila seseorang saling tergantung 

satu sama lain dalam menyelesaikan tugas mereka masing-masing. 

Konflik terjadi apabila salah seorang karyawan menggantungkan atau 

menunggu pekerjaanny kepada karyawan lain. 

e. Kesalahan dalam efeksi yaitu, apabila seseorang memperlakukan rekan 

kerjanya dengan tidak nyaman dalam bekerja, terutama dalam hal 

perasaan atau suasana hati. 

 

 

 

3. Kestabilan Emosi (X3) 



51 

 

 

 

Chanturvedi & Chander dalam Setyawan, (2016:23) menjelaskan 

bahwa ada lima indikator dari kestsabilan emosi. Kelima indikator tersebut 

merupakan hasil seleksi dan penelitian pakar psikologi, sebagai berikut: 

a. Optimis  

Individu optimis adalah mereka yang selalu ceria dan terlihat positif. 

Individu ini merasa puas dengan dirinya, memandang hidup itu 

menyenangkan, dan berdamai dengan dunia. Mereka menunjukkan 

sikap tekun dalam mencari tujuan-tujuan meski terhalang hambatan, 

menjalani hidup dengan dasar rasa takut akan kegagalan. Mereka 

memandang kegagalan sebagai situasi yang bisa dikendalikan daripada 

sebagai kekurangan individual. Sebaiknya, individu pesimis adalah 

mereka yang muram dan tertekan, kecewa dengan keberadaan mereka 

dan merasa bermusuhan dengan dunia. Individu ini memiliki harga diri 

yang rendah, bersifat introvert, rasa bersalah, ketergantungan 

interpersonal, dan pasif dalam situasi sosial. 

b. Empati 

Empati merupakan kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan 

oleh orang lain. Sifat empati selalu mempertimbangkan apa yang orang 

lain rasakan sekaligus mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan 

dalam membuat keputusan. Individu ini memiliki kehangatan, 

kepercayaan, kejujuran, dan sifat altruisme. Sebaliknya, individu yang 

bersifat apatis adalah mereka yang dingin, duniawi, serta memusatkan 

perhatiannya pada urusan mereka dengan orang lain.  
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c. Kemandirian/otonomi 

Individu yang memiliki sifat otonom yang tinggi menikmati adanya 

kebebasan dan kemandirian, membuat keputusan sendiri, dan 

mengambil tindakan realistik dalam menyelesaikan masalah. 

Sebaliknya, individu yang tergantung pada orang lain adalah mereka 

yang kekurangan kemandirian, berifikir bahwa dirinya tidak berdaya 

atas takdir, dikendalikan oleh orang lain dan situasi, serta menunjukkan 

sifat submisif dan keputusan yang sangat tinggi terhadap sosok otoritas. 

d. Ketenangan 

Individu yang memiliki ketenangan selalu bersikap tenang, tidak mudah 

terganggu, tentram, dan menolak ketakutan atau kecemasan yang tidak 

masuk akal. Kemampuan ini membuat individu dapat tetap tenang, 

tetap dapat berpikir dengan jernih dan fokus meski berada di bawah 

tekanan. Sebaliknya, individu yang cemas sangat mudah terganggu saat 

ada hal yang salah dan cenderung merasa cemas tanpa alasan yang jelas 

mengenai hal-hal yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. 

e. Toleransi 

Individu yang toleransi bersifat lembut, bertemperamen tenang, tidak 

memiliki konflik personal, dan tidak melakukan kekerasan bai secara 

langsung ataupun tidak langsung. Mereka mampu mengatur perasaan-

perasaan yang menggangu dan impuls dengan efisien. Sebaliknya, 

individu yang agresif ditandai dengan ekspresi kemarahan secara 

langsung ataupun tidak langsung, seperti ditunjukkan dengan perilaku 
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tantrum, berkelahi, perdebatan yang kasar, atau keikutsertaan pada 

kegiatan menantang. Mereka tidak dapat memaklumi orang lain dan 

merasa harus membalas siapa pun yang bertentangan dengan mereka.  

4. Kinerja Karyawan (Y) 

Konsep pengukuran kinerja membuat unsur-unsur yang penting dalam 

pelaksanaan penilaian kinerja karyawan yang mengacu pada kadar 

pencapaian tugas-tugas yang diberikan pada karyawan sesuai dengan 

kebutuhan dan tujuan organisasi. Berikut indikator-indikator kinerja 

karyawan menurut Janseen dalam Titisari (2014:78): 

a. Quantity of work 

Jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode yang ditentukan. 

b. Quality of work 

Kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan 

kesiapannya. 

c. Job Knowledge 

Luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilan. 

d. Creativeness 

Keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan tindakan-tindakan 

untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul. 

 

 

e. Cooperation 
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Kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain atau sesama anggota 

organisasi. 

f. Dependability 

Kesadaran untuk dapat dipercaya dalam hal kehadiaran dan 

penyelesaian kerja. 

g. Initialive 

Semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam 

memperbesarkan tanggung jawabnya. 

h. Personal Qualities 

Kualitas kayawan yang menyangkut kepribadian, kepemimpinan, 

keramah-tamahan dan integritas pribadi. 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Menurut Jaya dan Ambarita (2016:04) jenis data yang digunakan dalam 

penelitian dibedakan menjadi dua yaitu: 

a. Data Kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bilangan data 

kontinum (angka). Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah jumlah 

pegawai UD. GFR Industri Besi di Waru Sidoarjo 

b. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, kalimat, ekspresi 

wajah, bagan, gambar dan foto. Data kualitatif dalam penelitian ini 

adalah gambaran umum UD. GFR Industri Besi di Waru Sidoarjo 

2. Sumber Data 
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Menurut Arikunto dalam Andrean, (2017:44) “data hasil pencatatan 

peneliti, baik berupa fakta maupun angka. Sumber data adalah subjek dari 

mana data diperoleh. Data penelitian terdiri dari data primer dan data 

sekunder”. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan pengamatan 

secara langsung terhadap objek penelitian tanpa perantara. Sumber data 

yang digunakan dalam penelitian yang termasuk data primer adalah 

wawancara/kuesioner. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari suatu 

perusahaan/lembaga tempat penelitian dan deskripsi karyawan serta 

literatur-literatur yang digunakan dalam penelitian skripsi. Sumber data 

yang digunakan dalam penelitian ini yang termasuk data sekunder 

adalah sejarah UD. GFR IndustriBesi di Waru Sidoarjo. 

 

3.5 Populasi dan Sample 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2014:80), “populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”. Objek pada penelitian ini adalah UD.GFR IndustriBesi 
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diWaru Sidoarjo, dan popolasinya adalah seluruh karyawan UD.GFR 

Industri Besidi Waru Sidoarjo yang berjumlah 50 orang karyawan. 

 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut atau sebagian dari populasi. Bila populasi besar, akan 

diambil sebagian untuk dijadikan subyek penelitian yang dinamakan 

sampel, (Sugiyono 2014:81). 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 

Nonprobability Sampling, menurut Sugiyono, (2014:218) “nonprobability 

Sampling adalah teknik pengambilan sample yang tidak memberi 

peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel”. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

sampling Jenuh. Sampling jenuh digunakan untuk teknik penentuan sampel 

bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel(Sugiyono, 2014:82). 

Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi 

dijadikan sampel. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah seluruh karyawan UD. GFR Industri Besi di Waru Sidoarjo yang 

berjumlah 50 orang. 
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3.6 Prosedur Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dapat disesuaikan dengan sumber datanya, maka 

untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini cara yang 

dilakukan sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Menurut Sugiyono, (2014:231) “wawancara merupakan pertemuan dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”.Penelitian ini melakukan 

wawancara secara langsung kepada para karyawan UD. GFR IndustriBesidi 

Waru Sidoarjo, selain itu peneliti juga mewawancarai pemilik usaha untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini seperti data umum 

karyawan, pola kerja karyawan, serta gambaran umum UKM (Usaha Kecil 

Menengah) industri besi. 

2. Kuesioner 

Menurut Sugiyono, (2014:142) “kuesioner atau angket merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya”. 

Kuesioner yang digunakan dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup 

atau pun terbuka. Metode ini digunakan untuk mengambil data mengenai 

kualitas tidur, konflik kerja dan kestabilan emosi responden dalam 

mempengaruhi kinerja karyawan di UD. GFR Industri Besi di Waru 

Sidoarjo. 
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Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert. 

Menurut  Sugiyono, (2014:93) “Skala likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial”. Dengan skala likert variabel akan diukur dan dijabarkan 

menjadi indikator, kemudain indikator tersebut dijadikan acuan untuk 

menyusun item-item instrumen dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. 

Jawaban dari setiap responden menunjukkan tingkat kesetujuannya 

dalam memberikan penilaian dari setiap pertanyaan atau pernyataan dan 

setiap jawaban tersebut memiliki skor masing-masing seperti berikut: 

1) Sangat Tidak Setuju (STS) : Diberi skor 1 

2) Tidak Setuju (TS) : Diberi skor 2 

3) Netral  (N) : Diberi skor 3 

4) Setuju  (S) : Diberi skor 4 

5) Sangat Setuju (SS) : Diberi skor 5 

3. Observasi Nonpartisipan 

Kalau dalam observasi partisipan peneliti terlibat langsung dengan 

aktivitas orang-orang yang sedang diamati, maka dalam observasi 

nonpartisiapan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat 

independen (Sugiyono, 2014:145). Observasi nonpartisipan ini tidak akan 

mendapatkan data yang mendalam dan tidak sampai pada tingkat makna. 

Makna yang dimaksud adalah nilai-nilai di balik perilaku yang tampak, 

yang terucapkan dan yang tertulis.Dalam metode ini peneliti mengamati 
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tingkah laku tenaga kerja atau kebiasan-kebiasan yang terjadi di lingkungan 

kerja. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

 Menurut Sugiyono (2014:147), “Analisis data merupakan kegiatan setelah 

data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam 

analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis 

responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dan jenis responden, 

menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk 

menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis 

yang telah diajukan”. 

1. Uji Validitas 

MenurutSudarmanto, (2013:56)“uji validitas dilakukan untuk mengetahui 

apakah alat ukur yang telah disusun dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang hendak diukur secara tepat”. Ketentuan penguji yaitu membandingkan 

nilai r hitung dengan nilai r tabel pada lavel signifikan 0,05 dengan ketentuan: 

1) Jika nilai r hitung > dari r tabel maka dikatakan valid. 

2) Jika r hitung < dari r tabel dikatakan tidak valid dan harus dibuang atau 

dilakukan uji ulang. 

Rumus: 
� =  ∑���	 − �∑ � ∑ �	

�� ∑ �� − �∑ �	������ − �∑ �	�� 
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Keterangan: 

X = Skor item 

Y = Skor total 

XY = Skor pernyataan 

N = Jumlah responden di uji coba 

r = korelasi  

 

2. Uji Reliabilitas 

Menurut Sugiyono (2014:121), “instrumen yang reliable adalah 

instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang 

sama, akan menghasilkan data yang sama”. Salah satu ukuran internal 

konsisten adalah koefisiencronbach alpha> 0,6menunjukkan instrumen atau 

alat ukur tersebut reliablen atau valid (Asnawi, 2011:171). 

Rumus: 
�� =  � ��� 1	� �1 ∑ � ��� ��

� 

Keterangan: 

r1 = Reliabelitas instrument 

k = Banyaknya butir pernyataan 

∑ � �� = Jumlah variabel butir 

� �� = Varian total 
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3.8 Analisa Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti ingin 

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (x) terhadap variabel 

terikat (Y). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah 

kualitas tidur, konflik kerja, kestabilan emosi. Sedangkan yang menjadi 

variabel terikat adalah kinerja karyawan. 

Menurut Johanes & Syahfirin, (2017:143) “Analisis regresi linier 

berganda adalah menganalisis hubungan antara variabel dependen dengan 

lebih dari satu variabel independen”. Bentuk umum analisis regresi linier 

berganda adalah: 

� = � + ���� +  ���� +  ����  +  � 

Keterangan: 

Y = Kinerja Karyawan 

� = Konstanta 

b1,b2,b3 =Koefisien Regresi 

X1 =Kualitas Tidur 

X2 = Konflik Kerja 

X3 =Kestabilan Emosi 

� = Error 

 

1. Koenfisien Determinasi (R2) 

Menurut Sanusi, (2013:136)“Koefisien determinasi (R
2
) sering pula 

disebut dengan koefisien determinasi majemuk (multiple coefficient of 
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determination) yang hampir sama dengan koefisien r
2
. R juga hampir serupa 

dengan r, tetapi keduanya berbeda dalam fungsi kecuali regresi linear 

sederhana”. Koefiesien determinan (R
2
) bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan perubahan 

variabel dependen.  

Dalam output SPSS, koefisien determinasi terletak pada tabel summary 

dan tertulis R square berkisar 0-1 yang berarti semakin kecil R square maka 

hubungan kedua variabel semakin lemah. Sebaliknya jika R square 

mendekati 1 maka hubungan kedua variabel semakin kuat. Dari nilai 

koefisien korelasi ini nantinya diketahui seberapa besar hubungan variabel 

X terhadap variabel Y. Hal ini didasarkan pada kriteria klasifikasi besarnya 

nilai kriteria R square. Menurut Sugiyono, (2015:287) kriteria tersebut 

antara lain: 

Tabel 3.1 

Interprestasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat hubungan 

0,00 – 0,19 Sangat rendah 

0,20 – 0,39 Rendah 

0,40 – 0,59 Sedang 

0,60 – 0,79 Kuat 

0,80 – 1,00 Sangat kuat 

Sumber: Sugiyono, (2015:287) 
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3.9 Uji Hipotesis 

1. Uji F (Uji Simultan) 

Menurut Sugiyono, (2014:266) “Uji F pada dasarnya menunjukkan 

apakah semua variabel terkait yang dimasukkan mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat”. Berikut 

kriterian uji F dengan membandingkan tingkat signifikasi dari nilai F 

(�=0,05): 

a. Jika tingkat signifikansi uji F < 0,05 maka H0 ditolak dan Hi 

diterima, artinya secara simultan tidak ada pengaruh yang positif 

dan signifikansi dari seluruh vairabel bebas (X1, X2, X3) terhadap 

variabel terikat (Y). 

b. Jika tingkat signifikansi uji F > 0,05 maka H0 diterima dan Hi 

ditolak, artinya secara simultan dapat berpengaruh yang positif dan 

signifikansi dari seluruh variabel bebas (X1, X2, X3) terhadap 

variabel terikat (Y). 

Rumus: 

 =  !�/� − 1�1 − !�	/�# − �	 

Keterangan: 

F : F. rasio / F. hitung 

R
2
 : Koefisien korelasi berganda 

K : Jumlah variabel independen 

N : Jumlah sample 
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Gambar 3.1 

Kurva Distribusi F 

 

 

 

 f tabel 

 

Sumber: Sugiyono, (2014:232) di oleh peneliti 

  

 

 

2. Uji T (Uji Parsial) 

Menurut Sugiyono (2014:257), pengujian ini digunakan untuk 

mengetahui tingkat signifikansi kontribusi atau pengaruh masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Kriteria keputusannya 

sebagai berikut: 

a. Jikat hitung>-t tabel dan t hitung <t tabel Hoditerima dan Hi ditolak, artinya 

kualitas tidur,konflik kerja, kestabilan emosi secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

b. Jika t hitung≤- t tabelatau t hitung≥t tabel Hoditolak dan Hi diterima, 

artinya kualitas tidur, konflik kerja, kestabilan emosi secara parsial 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

 

Daerah 

Penerimaan Ho

  Daerah Penolakan Ho

  



 

Rumus:

 

Keterangan: 

t = t.hitung

r  

n  

 

 

 

Sumber: Sugiyono, (2014:229

 

Daerah 

Penolakan Ho 

 

Rumus: 

( =  �√# − 2√1 − ��  

Keterangan:  

= t.hitung 

 = koefisien korelasi  

 = jumlah responden/sample 

Gambar 3.2 

Kurva Distribusi T 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah UD. GFR Industri Besi  Waru Sidoarjo 

UD. GFR Industri Besi Waru Sidoarjo merupakan usaha keluarga yang 

didirikan oleh bapak Moch. Sholes Misbach sebagai kepala keluarga pada tahun 

1970an dengan nama UD. SM yang terletak pada Jl. Pandean  IV RT 13 RW 04 

Ngingas Waru Sidoarjo. Saat itu UD. SM hanya memproduksi produk bangunan 

saja yang meliputi sekrop pasir dan cangkul saja, selain itu sistem kerja yang 

digunakann pada UD. SM ini masih banyak menggunakan alat-alat tradisional 

dalam pengerjaannya sehingga dalam proses pengerjaan order menjadi kurang 

efisisen. 

Pada tahun 2000an usaha keluarga tersebut dilanjutkan oleh anak dari bapak 

Moch. Sholeh Misbach yang bernama bapak Abdul Ghofur sehingga nama UD. 

SM digantikan dengan nama UD. GFR Industri Besi mulai saat itu perkembangan 

sistem kerja dengan mendatangkan mesin-mesin untuk memperingan dan 

mempercepat sistem kerja yang ada, penyempurnaan produk-produk baru pun 

mulai dilakukan di UD. GFR Industri Besi ini, yang dulunya hanya memproduksi 

alat-alat bangunan saja tapi sekarang UD. GFR Industri Besi ini juga 

memproduksi alat-alat pertanian, spare part diesel dan lain-lain sesuai pesanan 

juga. 
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Dengan seiring terus berkembangnya UD.GFR Industri Besi ini, pada tahun 

2014 dibuatlah pusat UD.GFR Industri Besi yang dipindahkan ke Jl. Ngingas 

Selatan Baru RT.01 RW.01 Ngingas Waru Sidoarjo dengan tujuan pengembangan 

usaha hingga saat ini. 

 

4.1.2 Struktur organisasi UD. GFR Industri Besi 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas:  

1. Pemilik UD. GFR bertugas sebagai pemegang keputusan tertinggi dalam 

kegiatan perusahaan dalam pengembangan perusahaan. 

2. Pimpinan bertugasmenyiapkan, mengusulkan, melakukan negosiasi dan 

merevisi rencana kerja serta anggaran 

Pemilik UD GFR 

manager 

Administrasi 

Pegawai 

Kepala Bagian 

produksi 

Pimpinan 

Marketing 
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3. Manager bertugas untuk mengkoordinir seluruh kegiatan usaha, 

administrasi, organisai dan ketata laksanaan perusahan dibawah naungan 

pimpinan. Memeriksa pelayanan administrasi kepada pengurus dan 

pimpinan. 

4. Administrasi bertugas mengatur dan mengecek keluar masuknya semua 

administrasi, memeriksa pembayaran yang macet. 

5. Marketing bertugas merencankan target pasar, memperkenalkan dan 

memasarkan hasil produksi, menjalin hubungan baik dengan pelanggan. 

6. Kepala bagian produksi bertanggung jawab atas persiapan dan proses 

produksi, menjaga mutu peralatan produksi, bahan baku hingga 

pengemasan dan mengawasi semua kegiatan proses produksi. 

7. Pegawai bertugas melakukan aktifitas yang telah diintruksikan oleh kepala 

bagian ataupun manajer. 

 

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian 

4.2.1 Diskripsi Krakteristik Responden 

Karakteristik responden pada penelitian ini diidentifikasikan berdasarkan 

faktor-faktor demografi yang meliputi: Usia, Jenis Kelamin dan Pedidikan. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 50 responden. 

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Gambaran umum responden pada penelitian ini ditinjau dari usia 

responden berdasarkan data kuesioner berikut ini: 
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Tabel 4.1 

Deskripsi Usia Responden 

 

Usia 

Karakter usia Jumlah Prosetase 

 20-30 tahun 44 88,0% 

31-40 tahun 4 8,0% 

41-56 tahun 2 4,0% 

Total 50 100,0% 

sumber: data primer yang diolah menggunakan SPSS 

 

Tabel 4.1 menunjukkan proporsi  tenaga kerja UD. GFR Industri Besi 

dari hasil penelitian dapat dilihat sebagian besar tenaga kerja memiliki 

usia antara 20-30 tahun sebesar 44 orang dengan persentase 88,0%. 

Dapat disimpulkan bahwa dalam usia 20-30 tahun berada pada usia 

produktif di mana pada usia tersebut semangat kerja karyawan 

meningkat dan keinginan untuk menambah pengalaman kerja masih 

tinggi. 

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Gambaran umum responden pada penelitian ini ditinjau dari jenis 

kelamin responden berdasarkan data kuesioner berikut ini:  

Tabel 4.2 

Deskripsi Jenis Kelamin Responden 

 

JENIS KELAMIN 

Karakter jenis 

kelamin Frequency Percent 

 Pria 41 82,0 

Wanita 9 18,0 

Total 50 100,0 

sumber: data primer yang diolah menggunakan SPSS 
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Tabel 4.2 menunjukkan proporsi  tenaga kerja UD. GFR Industri Besi, 

dari hasil penelitian dapat dilihat sebagian besar tenaga kerja berjenis 

kelamin pria sebesar 41 orang dengan persentase 82,0% dimana pada 

realitanya bekerja di UD.GFR Industri Besi ini membutuhkan tenaga 

yang berat seperti memindahkan besi yang satu dengan yang lain, 

memotong besi, mengelas besi dll, sehingga pekerjaan  ini lebih 

membutuhkan tenaga kerja pria dibandingkan wanita.  

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan  

Gambaran umum responden pada penelitian ini ditinjau dari pendidikan 

terakhir responden berdasarkan data kuesioner berikut ini:  

Tabel 4.3 

Deskripsi Pendidikan Terakhir Responden 

 

Pendidikan terakhir 

Karakter pendidikan Frequency Percent 

 SMP 3 6,0% 

SMA/SMK 44 88,0% 

Sarjana 3 6,0% 

Total 50 100,0% 

 

sumber: data primer yang diolah menggunakan SPSS 

 

Dari tabel 4.3 menunjukkan bahwa proporsitenaga kerja UD. GFR 

industri besi di waru sidoarjo. Dari hasil penelitian dapat dilihat 

sebagian besar tenaga kerja yang dimiliki UD. GFR untuk tingkat 

pendidikan terakhir di lulusan SMA/SMK dengan hasil sebesar 44 

orang dan persentase 88,0%, sebagai usaha dagang yang sedang 

berkembang saat ini sangat baik dengan melihat banyaknya lulusan 
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SMA/SMK untuk salah satu penunjang usaha lebih maju lagi dalam 

meningkatkan hasil kerja UD. GFR Industri Besi di Waru Sidoarjo. 

4.2.2 Deskripsi Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini meliputi kualitas tidur (X1), konflik kerja (X2), 

kestabilan emosi (X3) dan kinerja karyawan (Y). Diskripsi mengenai distribusi 

frekuensi dari masing-masing variabel tersaji sebagai berikut: 

1. Kualitas Tidur (X1) 

Kualitas tidur (X1) terdiri dari 7 indikator yaitu kualitas tidur subjektif 

(X1.1), letensi tidur (X1.2), durasi tidur (X1.3), efesiensi tidur(X1.4) , 

gangguan tidur(X1.5), penggunaan obat tidur(X1.6), gangguan fungsi 

tubuh di siang hari(X1.7). Secara diskriptif dapat dilihat dari table 4.4 

berikut ini: 
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Tabel 4.4 

Tanggapan responden mengenai kualitas tidur (X1) 

 

No Pernyataan 
Penilaian 

Mean 
Mean 

Variabel 

Std. 

Deviasi 1 2 3 4 5 

1 

Tidur 

subjektif 

(X1.1) 

0 0 10 18 22 4,240 

3,908 

0,771 

2 
Letensi tidur 

(X1.2) 
0 1 6 19 24 4,320 0,768 

3 
Durasi tidur 

(X1.3) 
0 0 6 14 30 4,480 0,707 

4 
Efesiensi 

tidur (X1.4) 
2 3 3 18 24 4,180 1,063 

5 
Gangguan 

tidur (X1.5) 
0 0 4 19 27 4,460 0,646 

6 

Penggunaan 

obat tidur 

(X1.6) 

11 15 21 3 0 2,320 0,891 

7 

Gangguan 

fungsi tibuh 

di siang hari 

(X1.7) 

2 10 13 18 7 3,360 1,084 

sumber: data primer diolah peneliti 

 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa variabel kualitas tidur (X1) 

dipersepsikan positif oleh responden. Responden telah memberikan 

persepsi baik, hal ini menunjukkan bahwa persepsi nilai rata-rata skor 

dikisaran mendekati 4 (setuju) yaitu 3,908. Secara deskripsi variabel 

kualitas tidur (X1) mempunyai kecenderungan dipengaruhi oleh durasi 

tidur (X1.3) yaitu durasi tidur responden sudah sesuai dengan kebutuhan 

tidur. Karena nilai rata-rata paling besar 4,480 dengan standar deviasi 

0,706 maka nilai rata-rata ini menunjukkan bahwa responden cenderung 

menyatakan setuju, sedangkan besar masing-masing standar deviasi 

menyatakan bahwa responden cenderung homogen. 
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2. Konflik Kerja (X2) 

Konflik kerja (X2) terdiri dari 5 indikator yaitu kesalahan komunikasi 

(X2.1), perbedaan tujuan (X2.2), perbedaan penilaian (X2.3), 

interdepentasi aktifitas kerja (X2.4), kesalahan dalam efeksi (X2.5). 

Secara diskriptif dapat dilihat dari tabel berikut ini: 

Tabel 4.5 

Tanggapan responden mengenai konflik kerja (X2) 

 

No. Pernyataan 
Penilaian 

Mean 
Mean 

Variabel 

Std 

deviasi 1 2 3 4 5 

1 

Kesalahan 

komunikasi 

(X2.1) 

0 1 8 14 27 4,340 

4,324 

0,823 

2 
Perbedaan 

tujuan (X2.2) 
0 0 5 16 29 4,480 0,677 

3 

Perbedaan 

penilaian 

(X2.3) 

1 1 7 20 21 4,180 0,897 

4 

Interdepentasi 

aktifitas kerja 

(X2.4) 

0 3 11 11 25 4,160 0,977 

    5  

Kesalahan 

dalam efeksi 

(X2.5) 

0 0 4 19 27 4,460 0,646 

sumber: data primer diolah peneliti 

 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa variabel konflik kerja (X2) dipersepsikan 

positif oleh responden. Responden telah memberikan persepsi baik, hal 

ini menunjukkan bahwa persepsi nilai rata-rata skor dikisaran melebihi 

4 (setuju) yaitu 4,324. Secara deskripsi variabel konflik kerja (X2) 

mempunyai kecenderungan dipengaruhi oleh perbedaan tujuan (X2.2) 

yaitu sering terjadi perbedaan tujuan dan pandangan antar karyawan. 

Karena nilai rata-rata paling besar 4,480 dengan standar deviasi 0,677 

maka nilai rata-rata ini menunjukkan bahwa responden cenderung 
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menyatakan setuju, sedangkan besar masing-masing standar deviasi 

menyatakan bahwa responden cenderung homogen. 

3. Kestabilan Emosi (X3) 

Kestabilan emosi (X3) terdiri dari 5 indikator yaitu optimis (X3.1), 

empati  (X3.2), kemandirian/otonomi (X3.3), ketenangan (X3.4),  toleransi 

(X3.5). Secara diskriptif dapat dilihat dari tabel 4.6  berikut ini: 

Tabel 4.6 

Tanggapan responden mengenai kestabilan emosi (X3) 

 

sumber: data primer diolah peneliti 

 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa variabel kestabilan emosi (X3) 

dipersepsikan positif oleh responden. Responden telah memberikan 

persepsi baik, hal ini menunjukkan bahwa persepsi nilai rata-rata skor 

dikisaran melebihi 4 (setuju) yaitu 4,228. Secara deskripsi variabel 

kestabilan emosi (X3) mempunyai kecenderungan dipengaruhi oleh 

kemandiri/otonomi (X3.3) yaitu karyawan merasa mampu bekerja 

dibawah tekanan dengan baik. Karena nilai rata-rata paling besar 4,400 

dengan standar deviasi 0,881 maka nilai rata-rata ini menyatakan bahwa 

No. Pernyataan 
Penilaian 

Mean 
Mean 

variabel 

Std 

deviasi 
1 2 3 4 5 

1 Optimis (X3.1) 1 0 10 14 25 4,240 

4,228 

0,916 

2 Empati  (X3.2) 0 1 7 15 27 4,360 0,802 

3 
Kemandirian/o

tonomi (X3.3) 
1 1 4 15 29 4,400 0,881 

4 
Ketenangan  

(X3.4) 
3 0 7 21 19 4,060 1,038 

5 
Toleransi 

(X3.5) 
2 2 6 20 20 4,080 1,027 
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responden cenderung setuju, sedangkan besar masing-masing 

standardeviasi menyatakan bahwa responden cenderung homogen. 

4. Kinerja Karyawan (Y) 

Kualitas tidur (Y) terdiri dari 8 indikator yaitu jumlah kerja (Y.1), 

kualitas kerja (Y.2), luasnya pengetahuan (Y.3), kreativitas (Y.4), kerja 

sama (Y.5), ketepatan waktu (Y.6),  semangat kerja (Y.7), kualitas 

pribadi (Y.8). Secara diskriptif dapat dilihat dari tabel 4.7 berikut ini: 

 

Tabel 4.7 

Tanggapan responden mengenai kinerja karyawan (Y) 

 

No

. 
Pernyataan 

Penilaian 
Mean 

Mean 

variabel 

Std. 

deviasi 
1 2 3 4 5 

1 
Jumlah 

kerja(Y.1) 
1 0 10 14 25 4,240 

4,305 

0,916 

2 
Kualitas kerja 

(Y.2) 
0 0 4 20 26 4,440 0,644 

3 

Luasnya 

pengetahuan 

(Y.3) 

1 0 10 17 22 4,180 0,897 

4 
Kreativitas 

(Y.4) 
0 1 8 17 24 4,280 0,809 

5 
Kerja sama 

(Y.5) 
1 2 3 12 32 4,440 0,929 

6 
Ketepatan 

waktu (Y.6) 
0 0 4 20 26 4,440 0,644 

7 
Semangat 

kerja (Y.7) 
0 3 7 18 22 4,180 0,897 

8 
Kualitas 

pribadi (Y.8) 
0 1 9 17 23 4,240 0,822 

sumber: data primer diolah peneliti 

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa variabel kinerja karyawan (Y) 

dipersepsikan positif oleh responden. Responden telah memberikan 

persepsi baik, hal ini menunjukkan bahwa persepsi nilai rata-rata skor 

dikisaran melebihi 4 ( setuju) yaitu 4,305. Secara deskripsi 
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variabelkinerja karyawan (Y) mempunyai kecenderungan dipengaruhi 

oleh kualitas kerja (Y.2) yaitu kesiapan kerja sudah tercapai, 

dipengaruhi oleh kerja sama (Y.5) yaitu karyawan mampu bekerja sama 

dengan baik dan dipengaruhi oleh ketapatan waktu (Y.6) yaitu ketepatan 

waktu karyawan dalam menyelesaikan semua pekerjaannya. Karena 

nilai rata-rata paling besar dan nilai rata-rata sebesar 4,440 dan standar 

deviasi untuk Y.2 sebesar 0,644, Y.5 sebesar 0,929 dan Y.6 0,644  maka 

nilai rata-rata ini menyatakan bahwa responden cenderung setuju, 

sedangkan besar masing-masing standar deviasi menyatakan bahwa 

responden cenderung homogen. 

 

4.3 Analisis Model dan Pembuktian Hipotesis 

4.3.1 Uji Validitas 

Uji Validitas digunakan untuk mengukur ketepatan dari suatu alat ukur 

dalam menjalankan fungsi ukurannya. Analisis validitas bertujuan untuk menguji 

apakah tiap butir pertanyaan benar-benar telah sah. Langkah dalam melakukan uji 

validitas ini adalah mengkorelasikan antara penilaian yang diperoleh pada 

masing-masing butir pertanyaan dan nilai yang diperoleh dari penjumlahan nilai 

pertanyaan. Hasil korelasi tersebut kemudian dibandingkan dengan r tabel, jika 

nilai korelasi tersebut lebih besar dari r tabel maka item pertanyaan yang diajukan 

kepada responden tersebut dianggap valid. Metode pengambilan keputusan uji 

validitas menggunakan batsan r tabel pada level signifikan 0,05 dengan ketentuan: 
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1. Jika nilai r hitung > dari r tabel maka dikatakan valid. 

2. Jika r hitung < dari r tabel dikatakan tidak valid  

Untuk menetukan nilai r tabel pada taraf signifikansi 0,05 dengan total 50 

responden dapat dirumuskan dengan df = n – 2. Dimana n sebagai jumlah 

responden dalam penelitian, sehingga diperoleh df = 50 – 2 = 48 pada taraf 

signifikansi 0,05 maka hasil dari r tabel yaitu sebesar 0,278.  

Adapun hasil uji validitas dalam penelitian ini dapat ditunjukkan dalam 

tabel berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Validitas 

 

No Item rhitung rtable Keterangan 

1 X1.1 0,827 0,278 Valid 

2 X1.2 0,722 0,278 Valid 

3 X1.3 0,713 0,278 Valid 

4 X1.4 0,724 0,278 Valid 

5 X1.5 0,611 0,278 Valid 

6 X1.6 0,514 0,278 Valid 

7 X1.7 0,653 0,278 Valid 

8 X2.1 0,810 0,278 Valid 

9 X2.2 0,729 0,278 Valid 

10 X2.3 0,606 0,278 Valid 

11 X2.4 0,834 0,278 Valid 

12 X2.5 0,718 0,278 Valid 

13 X3.1 0,612 0,278 Valid 

14 X3.2 0,599 0,278 Valid 

15 X3.3 0,778 0,278 Valid 

16 X3.4 0,717 0,278 Valid 
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No Item rhitung rtabel Keterangan 

17 X3.5 0,761 0,278 Valid 

18 Y1.1 0,816 0,278 Valid 

19 Y1.2 0,712 0,278 Valid 

20 Y1.3 0,835 0,278 Valid 

21 Y1.4 0,791 0,278 Valid 

22 Y1.5 0,690 0,278 Valid 

23 Y1.6 0,712 0,278 Valid 

24 Y1.7 0,663 0,278 Valid 

25 Y1.8 0,752 0,278 Valid 

 

Sumber : data primer yang diolah menggunakan SPSS 

 

Berdasarkan pada tabel 4.8 dapat diketahui bahwa terhadap 25 butir atau 

item pernyataan kuesioner yang terbagi atas 4 bagian variabel dan terdiri dari 7 

butir pertanyaan variabel kualitas tidur, 5 butir pertanyaan variabel konflik kerja, 

5 butir pertanyaan variabel kesabilan emosi dan 8 butir pertanyaan variabel 

kinerja karyawan. Uji validitas terhadap masing-masing butir pertanyaan 

menunjukkan bahwa semua pertanyaan yang diajukan memiliki nilai korelasi 

lebih besar dari r tabel sebesar 0,278 dan tingkat signifikansi 5% sehingga butir 

pertanyaan tersebut dinyatakan valid. 

 

4.3.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah jawaban yang diberikan 

responden dapat dipercaya atau dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Instrumen 

yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk 

mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Reliabel variabel 
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ditentukan berdasarkan nilai alpha cronbach, apabila nilai alpha lebih besar dari 

0,600 maka dikatakan variabel tersebut reliabel atau dapat diandalkan. Hasil 

ujivaliditas masing-masing variabel adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

Variabel 
Nilai Cronbachs 

Alpha 

Taraf 

Signifikasi 
Keterangan 

Kinerja 

Karyawan (Y) 
0,883 0,600 Reliabel 

Kualitas Tidur 

(X1) 
0,792 0,600 Reliabel 

Konflik Kerja 

(X2) 
0,785 0,600 Reliabel 

Kestabilan Emosi 

(X3) 
0,731 0,600 Reliabel 

sumber: data primer yang diolah menggunakan SPSS 

 

Dari tabel 4.9 dapat disimpulkan bahwa uji reabilitas pada masing-masing 

variabel tersebut menunjukkan nilaialpha cronbachs yang diperoleh lebih besar 

0,600 sehingga jawaban yang diberikan oleh responden tersebut dapat dipercaya 

atau reliabel. 

 

4.3.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Regresi linier berganda merupakan suatu persamaan yang menggambarkan 

hubungan antar dua atau lebih variabel bebas dengan satu variabel terikat. Pada 

penelitian ini menerapkan regresi linier berganda untuk mengukur ada atau 

tidaknya hubungan antara kualitas tidur, konflik kerja dan kestabilan emosi 
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sebagai variabel independent (bebas) terhadap kinerja karyawan sebagai variabel 

dependent (terikat). Persamaan garis regresi linier berganda dapat dirumuskan 

sebagai berikut:  

� = � + ���� +  ���� +  ����  + e 

Adapun hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS 22, adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Regresi Linier Berganda 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,518 2,257  ,230 ,819 

kualitas tidur ,524 ,121 ,429 4,338 ,000 

konflik kerja ,510 ,208 ,310 2,453 ,018 

kestabilan emosi ,405 ,146 ,268 2,778 ,008 

a. Dependent Variable: kinerja karyawan 

 

 (sumber: data primer yang diolah menggunakan SPSS) 

 

Tabel 4.10 menunjukkan perhitungan yang diperoleh suatu persamaan yaitu: 

 

Y = 0,518 + 0,524 X1 + 0,510 X2 + 0,405 X3 + e 

 

Dari persamaan regresi diatas, dapat dijelaskan bahwa: 

1. Nilai konstanta sebesar 0,518. Menunjukkan jika variabel bebas (kualitas 

tidur, konflik kerja, kestabilan emosi) sama dengan nol, dalam artian apabila 

kualitas tidur (X1) kurang, konflik kerja (X2) karyawan kurang dan 

kestabilan emosi (X3) karyawankurang, maka kinerja karyawan sebesar 

0,518 satuan. Yang dapat diartikan bahwa kinerja karyawan juga kurang. 
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2. Koefisien regresi (b1) untuk kualitas tidur (X1) sebesar 0,524. Nilai b1 positif 

menunjukkan bahwa ada pengaruh positif variabel kualitas tidur  (X1) 

sebesar 0,524 terhadap variabel kinerja karyawan (Y), dalam arti jika 

variabel kualitas tidur  (X1) ditingkatkan maka kinerja karyawan (Y) akan 

meningkat. Jika skor variabel kualitas tidur  (X1) naik 1 satuan, maka 

variabel kinerja karyawan (Y) akan naik sebesar 0,524 satuan. 

3. Koefisien regresi (b2) untuk konflik kerja (X2) sebesar 0,510. Nilai b2 positif 

menunjukkan bahwa ada pengaruh positif variabel konflik kerja (X2) 

sebesar 0,510 terhadap variabel kinerja karyawan (Y), dalam arti jika 

variabel konflik kerja  (X2) ditingkatkan maka kinerja karyawan (Y) akan 

meningkat. Jika skor variabel konflik kerja (X2) naik 1 satuan, maka 

variabel kinerja karyawan (Y) akan naik sebesar 0,510 satuan. 

4. Koefisien regresi (b3) untuk kestabilan emosi (X3) sebesar 0,405. Nilai b3 

positif menunjukkan bahwa ada pengaruh positif variabel kestabilan emosi  

(X3) sebesar 0,405 terhadap variabel kinerja karyawan (Y), dalam arti jika 

variabel kestabilan emosi (X3) ditingkatkan maka kinerja karyawan (Y) 

akan meningkat. Jika skor variabel kestabilan emosi  (X3) naik 1 satuan, 

maka variabel kinerja karyawan (Y) akan naik sebesar 0,405 satuan. 

5. Nilai e adalah nilai variabel lain yang diluar penelitian ini yang tidak di teliti 

 

4.3.4 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) bertujuan mengetahui seberapa besar 

kemampuan variabel independen menjelaskan perubahan variabel dependen. Dari 
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nilai koefisien korelasi ini nantinya diketahui seberapa besar hubungan vairabel 

pengaruh kualitas tidur (X1), konflik kerja  (X2) dan kestabilan emosi  (X3) 

terhadap kinerja karyawan (Y). Dari hasil pengolahan data menggunakan SPSS 22 

sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

 

 

 

 

 

sumber: data primer yang diolah menggunakan SPSS 

Dari tabel 4.11 dapat diketahui dengan besarnya nilai koefisien 

determinasi(R
2
) sebesar 0,834 atau 83,4% yang berarti bahwa kontribusi dari 

variabel kualitas tidur (X1), konflik kerja (X2) dan kestabilan emosi (X3) terhadap 

kinerja karyawan (Y) di UD. GFR Industri Besi di Waru Sidoarjo. Sedangkan 

sisanya sebesar 0,166 atau 16,6% dipengaruhi variabel lain yang diluar penelitian 

ini. 

Koefisien korelasi (R) untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari hasil tabel 4.11diketahui hasil 

koefisien korelasi (R) sebesar 0,913 hal ini menunjukkan tingkat keeratan 

hubungan antara kualitas tidur (X1), konflik kerja (X2) dan kestabilan emosi (X3) 

terhadap kinerja karyawan berhubungan sangat kuat (tabel 3.1 interprestasi 

halaman 62). 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,913
a
 ,834 ,823 2,0661 

a. Predictors: (Constant), kestabilan emosi, kualitas tidur, 

konflik kerja 
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4.3.5 Pengujian Hipotesis 

1. Pengujian Pengaruh Simultan dengan Uji F 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan secara 

simultan/bersamaan kualitas tidur (X1), konflik kerja (X2) dan kestabilan 

emosi (X3) terhadap kinerja karyawan (Y) dilakukan pengujian hipotesis 

dengan membandingkan antara statistik hitungan dengan statistik tabel. 

a. Jika Fhitung< Ftabel maka H0 diterima dan Hi ditolak, artinya secara 

simultan tidak ada pengaruh yang positif dan signifikansi dari seluruh 

variabel bebas (X1, X2, X3) terhadap variabel terikat (Y). 

b. Jika fhitung> ftabel maka H0 ditolak dan Hi diterima, artinya secara 

simultan dapat berpengaruh yang positif dan signifikansi dari seluruh 

variabel bebas (X1, X2, X3) terhadap variabel terikat (Y). 

Berdasarkan nilai signifikasi: 

a. Jika nilai signifikasi > 0,05 maka HO diterima. 

b. Jika nilai signifikasi < 0,05 maka HO ditolak. 

Tabel 4.12 

Hasil perhitungan koefisien uji F 

 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 983,952 3 327,984 76,832 ,000
b
 

Residual 196,368 46 4,269   

Total 1180,320 49    

a. Dependent Variable: kinerja karyawan 

b. Predictors: (Constant), kestabilan emosi, kualitas tidur, konflik kerja 
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sumber: data primer yang diolah menggunakan SPSS 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas diketahui statistik hitung dari output 

perhitungan SPSS Fhitung adalah 76,832. Diketahui ftabel pada tingkat 

signifikasi sebesar 0,05, df1 = k-1 =  3 dan df2 = n-k = 46. Dimana n adalah 

jumlah responden dan k adalah jumlah variabel, sehingga diperoleh ftabel 

sebesar 2,807. Berdasarkan hasil perbandingan antara Fhitung dengan Ftabel, 

Fhitung sebesar 76,832 > Ftabel sebesar 2,807.  

Gambar 4.2 

Daerah Kritis H0 Melalui Kurva Distribusi F 

 

sumber: hasil penelitian diolah peneliti 

 2,807 76,832 

Karena Fhitung  terletak pada daerah H0 ditolak atau H1 diterima dan hasil dari 

perbandingan di atas antara Fhitung dengan Ftabel, Fhitung sebesar 76,832 > Ftabel 

2,807. Serta nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,050 dan F hitung terletak 

pada daerah penolakan H0 atau permintaan H1 maka pengujian hipotesis di 

atas menunjukkan bahwa hipotesis pertama yang diajukan yaitu diduga 

bahwa variabel kualitas tidur (X1), konflik kerja (X2) dan kestabilan emosi 

(X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan (Y) 

Daerah Penerimaan 

Ho/penolakan Hi 

Daerah Penolakan 

Ho/penerimaan Hi
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di UD. GFR Industri Besi di Waru Sidoarjo telah terbukti atau dapat 

diterima.  

2. Pengujian Pengaruh Parsial (Uji t) 

Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh parsial antara kualitas 

tidur (X1), konflik kerja (X2) dan kestabilan emosi (X3) terhadap kinerja 

karyawan (Y). Dengan taraf signifikansi sebesar 5% atau � = 0,05 dan df = 

n – 2 = 50 – 2 = 48, maka diperoleh ttabel sebesar 2,011.  

Adapun kriteria pengujian: 

a. Jika t hitung> - t tabel dan t hitung <t tableHo diterima dan Hi ditolak, artinya 

kualitas tidur, konflik kerja, kestabilan emosi secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

b. Jika t hitung≤- t tabel atau t hitung≥t tabel Ho ditolak dan Hi diterima, artinya 

kualitas tidur, konflik kerja, kestabilan emosi secara parsial 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan nilai signifikasi: 

a. Jika nilai signifikasi > 0,05 maka HO diterima. 

b. Jika nilai signifikasi < 0,05 maka HO ditolak. 

Dari pengolahan data dengan menggunakan program SPSS didapatkan hasil 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 



86 

 

 

 

Tabel 4.13 

Hasil Koefisien Korelasi Antar Variabel 

 

Correlations 

 

kinerja 

karyawan 

kualitas 

tidur 

konflik 

kerja 

kestabilan 

emosi 

Pearson 

Correlation 

kinerja 

karyawan 
1,000 ,838 ,861 ,771 

kualitas tidur ,838 1,000 ,794 ,606 

konflik kerja ,861 ,794 1,000 ,782 

kestabilan 

emosi 
,771 ,606 ,782 1,000 

Sig. (1-tailed) kinerja 

karyawan 
. ,000 ,000 ,000 

kualitas tidur ,000 . ,000 ,000 

konflik kerja ,000 ,000 . ,000 

kestabilan 

emosi 
,000 ,000 ,000 . 

N kinerja 

karyawan 
50 50 50 50 

kualitas tidur 50 50 50 50 

konflik kerja 50 50 50 50 

kestabilan 

emosi 
50 50 50 50 

sumber: data primer yang diolah menggunakan SPSS 

 

Tabel 4.14 

Hasil perhitungan koefisien uji t 

sumber: data primer yang diolah menggunakan SPSS 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,518 2,257  ,230 ,819 

kualitas tidur ,524 ,121 ,429 4,338 ,000 

konflik kerja ,510 ,208 ,310 2,453 ,018 

kestabilan emosi ,405 ,146 ,268 2,778 ,008 

a. Dependent Variable: kinerja karyawan 



 

Untuk hasil perhitungan koefisien uji t menggunakan SPS

dijelaskan sebagai berikut: 

1) Kualitas tidur (X

Diketahui dalam perhitungan koefisien korelasi dari variabel kualias tidur 

(X1) terhadap k

hubungannya sangat 

tabel koefisien korelasi antar variabel dan dengan membandingkan hasil uji 

statistik thitung dengan t

> ttabel sebesar 2,011 dengan signifikansi 0,000 < 0,05, maka H

Hiditerima. Dari

berikut: 

Kurva Distribusi t Variabel Kualitas Tidur

 

 

 

 

 

-2,0112,011      4,338

sumber: output SPSS

Dari kurva diatas menunjukkan t

daerah penerimaan H

variabel kualitas tidur (X

Daerah 

Penolakan Ho 

 

hasil perhitungan koefisien uji t menggunakan SPSS pada tabel 4.14 dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

Kualitas tidur (X1) 

Diketahui dalam perhitungan koefisien korelasi dari variabel kualias tidur 

) terhadap kinerja karyawan (Y) menunjukkan angka 0,838 yang berarti  

sangat kuat (tabel 3.1 interprestasi halaman 62

tabel koefisien korelasi antar variabel dan dengan membandingkan hasil uji 

dengan ttabel,dari tabel ouput menunjukkan thitung 

sebesar 2,011 dengan signifikansi 0,000 < 0,05, maka H

ari kondisi ini dapat digambarkan kurva distribusi t sebagai 

Gambar 4.3 

Kurva Distribusi t Variabel Kualitas Tidur 

2,0112,011      4,338 

output SPSS diolah peneliti 

Dari kurva diatas menunjukkan thitung terletak pada daerah penolakan H

daerah penerimaan HI, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial 

variabel kualitas tidur (X1) berpengaruh signifikan terhadap kin

Penolakan Ho

Daerah 

Penerimaan Ho 
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S pada tabel 4.14 dapat 

Diketahui dalam perhitungan koefisien korelasi dari variabel kualias tidur 

inerja karyawan (Y) menunjukkan angka 0,838 yang berarti  

3.1 interprestasi halaman 62)berdasarkan 

tabel koefisien korelasi antar variabel dan dengan membandingkan hasil uji 

hitung sebesar 4,338 

sebesar 2,011 dengan signifikansi 0,000 < 0,05, maka HO di tolak dan 

kondisi ini dapat digambarkan kurva distribusi t sebagai 

terletak pada daerah penolakan H0 atau 

disimpulkan bahwa secara parsial 

) berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

Daerah 

Penolakan Ho 



 

karyawan (Y) pada UD GFR. 

kualitas tidur merupakan variabel yang dominan dalam mempengaruhi 

kinerja karyawan 

nilai thitung> ttabel

lainnya dan mempunyai nilai signifikansi 0,000 < 0,050 yang merupakan 

paling kecil dari nilai signifikansi vairabel bebas la

2) Konflik kerja  (X

Diketahui dalam perhitungan koefisien korelasi dari variabel konflik kerja 

(X2) terhadap kinerja karya

hubungannya sangat

tabel koefisien korelasi antar variabel dan dengan membandingkan

statistik thitung 

sebesar 2,011. Dengan signifikansi 0,018 < 0,050 dari kondisi ini dapat 

digambarkan kurva distribusi t

Kurva Dist

 

 

 

 

 

 -2,0112,011

sumber: output SPSS

Daerah 

Penolakan Ho 

 

wan (Y) pada UD GFR. Industri Besi di Waru Sidoarjo. Dan variabel 

kualitas tidur merupakan variabel yang dominan dalam mempengaruhi 

kinerja karyawan UD. GFR Industri Besi Waru Sidoarjo, karena mempunyai 

tabel yang merupakan paling besar dari thitung 

lainnya dan mempunyai nilai signifikansi 0,000 < 0,050 yang merupakan 

paling kecil dari nilai signifikansi vairabel bebas lainnya. 

Konflik kerja  (X2) 

Diketahui dalam perhitungan koefisien korelasi dari variabel konflik kerja 

) terhadap kinerja karyawan (Y) menunjukkan angka 0,8

sangat kuat (tabel 3.1 interprestasi halaman 62

tabel koefisien korelasi antar variabel dan dengan membandingkan

 dari tabel ouput menunjukkan thitung sebesar 2,453 > t

sebesar 2,011. Dengan signifikansi 0,018 < 0,050 dari kondisi ini dapat 

digambarkan kurva distribusi t pada gambar 4.3 sebagai berikut:

Gambar 4.4 

Kurva Distribusi t Variabel Konflik Kerja 

2,011      2,453 

output SPSS diolah peneliti 

Penolakan Ho

Daerah 

Penerimaan Ho 
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esi di Waru Sidoarjo. Dan variabel 

kualitas tidur merupakan variabel yang dominan dalam mempengaruhi 

UD. GFR Industri Besi Waru Sidoarjo, karena mempunyai 

hitung variabel bebas 

lainnya dan mempunyai nilai signifikansi 0,000 < 0,050 yang merupakan 

Diketahui dalam perhitungan koefisien korelasi dari variabel konflik kerja 

wan (Y) menunjukkan angka 0,861 yang berarti  

bel 3.1 interprestasi halaman 62). Berdasarkan 

tabel koefisien korelasi antar variabel dan dengan membandingkan hasil uji 

sebesar 2,453 > ttabel 

sebesar 2,011. Dengan signifikansi 0,018 < 0,050 dari kondisi ini dapat 

sebagai berikut: 

Daerah 

Penolakan Ho 



 

Dari kurva diatas menunjukkan

penolakan H

disimpulkan bahwa variabel konflik kerja (X

signifikan terhadap kinerja karyawan (Y) pada UD GFR. Industri 

Besi di Waru Sidoarjo.

3) Kestabilan emosi  (X

Diketahui dalam perhitungan koefisien korelasi dari variabel 

kualias tidur (X

angka 0,771 yang berarti  hubungannya kuat

halaman 62

dengan membandingkan

menunjukkan t

signifikansi 0,008 <

kurva distribusi t sebagai berikut:

Kurva Dis

 

 

 

 

 

 -2,0112,011      

sumber: output SPSS

Daerah 

Penolakan Ho 

 

Dari kurva diatas menunjukkan thitung terletak pada daerah 

penolakan H0 atau daerah penerimaan Hi, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel konflik kerja (X

signifikan terhadap kinerja karyawan (Y) pada UD GFR. Industri 

Besi di Waru Sidoarjo. 

Kestabilan emosi  (X3) 

tahui dalam perhitungan koefisien korelasi dari variabel 

kualias tidur (X3) terhadap kinerja karyawan (Y) menunjukkan 

angka 0,771 yang berarti  hubungannya kuat (tabel 3.1 interprestasi 

halaman 62). Berdasarkantabel koefisien korelasi antar variabel dan 

ngan membandingkan hasil uji statistik thitung dari tabel ouput 

menunjukkan thitung sebesar 2,778> ttabel sebesar 

signifikansi 0,008 < 0,050 dari kondisi ini dapat digambarkan 

kurva distribusi t sebagai berikut: 

Gambar 4.5 

Kurva Distribusi t Variabel Kestabilan Emosi 

      2,778 

output SPSS diolah peneliti 
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Daerah 

Penerimaan Ho 
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terletak pada daerah 

, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel konflik kerja (X2) berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan (Y) pada UD GFR. Industri 

tahui dalam perhitungan koefisien korelasi dari variabel 

) terhadap kinerja karyawan (Y) menunjukkan 

bel 3.1 interprestasi 

tabel koefisien korelasi antar variabel dan 

dari tabel ouput 

sebesar 2,011. Dengan 

dari kondisi ini dapat digambarkan 

 

Daerah 

Penolakan Ho 
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Dari kurva diatas menunjukkan thitung terletak pada daerah 

penolakan Ho atau daerah penerimaan HI, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel kestabilan emosi (X3) berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karaywan (Y) pada UD GFR. Industri 

Besi di Waru Sidoarjo. 

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga 

Pengujian hipotesis ketiga ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang 

dominan diantara tiga variabel bebas kualitas tidur (X1), konflik kerja (X2) 

dan kestabilan emosi (X3) terhadap kinerja karyawan (Y) di UD. GFR 

Industri Besi Waru Sidoarjo.  

Untuk menentukan variabel yang dominan menggunakan dasar acuan 

dengan melihat nilai thitung terbesar dari tiga variabel bebas yang ada. 

Berdasarkan hasi perhitungan dengan menggunakan SPSS pada hasil uji t 

(uji parsial) diatas diketahui bahwa variabel kualitas tidur (X1) memiliki 

nilai thitung sebesar 4,388 dengan nilai signifikansi 0,000, variabel konflik 

kerja (X2) memiliki nilai thitung sebesar 2,453 dengan nilai signifikansi 0,018 

dan variabel kestabilan emosi (X3) memiliki thitung sebesar 2,778 dengan 

nilai signifikansi 0,008. Dengan demikian bahwa kualitas tidur mempunyai 

pengaruh yang dominan terhadap kinerja karyawan UD. GFR Industri Besi 

di Waru Sidoarjo.  

Dari hasil uji hipotesis diatas, maka hipotesis ketiga yang menyatakan 

bahwa variabel konflik kerja (X2) berpengaruh secara dominan terhadap 

kinerja karyawan (Y) UD.GFR Industri Besi di Waru Sidoarjotidak terbukti. 
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4.4 Pembahasan 

 Penelitian yang dilakukan terhadap karyawan UD. GFR Indsutri Besi di 

Waru Sidoarjo terdapat hasil analisis tentang suatu gambaran kebiasaan 

karyawandalam meningkatkan kinerja di sebuah organisasi. Diketahui bahwa 

sebagian besar responden berusia 20-30 tahun dan di dominasi berjenis kelamin 

pria dengan tingkat pendidikan SMA/SMK. Dalam penelitian ini diperoleh hasil 

persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: 

Y = 0,518 + 0,524X1 + 0,510X2 + 0,405X3 + e 

Persamaan di atas mempunyai arti bahwa variabel-variabel bebas yang terdiri dari 

kualitas tidur (X1), konflik kerja (X2) dan kestabilan emosi  (X2) mempunyai 

hubungan positif terhadap variabel terikat kinerja karyawan (Y).  

Persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang ditujukan 

oleh nilai R squaresebesar 0,834 atau 83,4% yang berarti bahwa kualitas tidur, 

konflik kerja dan kestabilan emosi berhubungan kuat terhadap kinerja karyawan 

UD. GFR Industri Besi di Waru Sidoarjo. Sedangkan sisanya 16,6% dipengaruhi 

oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti.  

Untuk pengujian pengaruh secara simultan atau uji f diketahui nilai  

diperbandingan antara Fhitung dengan Ftabel, Fhitung sebesar 76,832 > f tabel sebesar 

2,807 dan nilai signifikan 0,000<0,050 maka ini menunjukkan bahwa variabel 

kualitas tidur (X1), konflik kerja (X2) dan kestabilan emosi (X3) secara bersama-

sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan (Y) di UD. GFR Industri Besi di 

Waru Sidoarjo, sebab dalam aktifitasnya tidak hanya dibutuhkan keahlian dan 
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kemampuan dalam bekerja tetapi dibutuhkan pulakualitas tidur yang baik, 

manajemen konflik dan kestabilan emosi karyawan untuk mencapai kinerja yang 

lebih baik dan meningkatkan produktifitas. 

Sedangkan berdasarkan dari hasil uji t, menunjukkan bahwa secara sendiri-

sendiri variabel kualitas tidur (X1) mempunyai hubungan positif terhadap variabel 

kinerja karyawan (Y) dapat diketahui dari nilai koefisien koreasi sebesar 0,838 

dan thitung sebesar 4,338 > ttabel sebesar 2,011dengan signifikansi 0,000 < 0,050. 

Hal ini memberikan arti bila tanggapan responden terhadap kualiatas tidur (X1) 

semakin baik, maka kinerja karyawan UD.GFR industri besi semakin meningkat 

dan begitu pula sebaiknya. Deskripsi dari 50 responden tenaga kerja UD. GFR 

industri besi terhadap kualitas tidur (X1)rat-rata menunjukkan positif dari tujuh 

pertanyataan yang di ajukan  mempunyai kecenderungan di pengaruhi oleh durasi 

tidur (X1.1) dengan nilai rata-rata 4,480 dan standar deviasi 0,707, yang berarti 

sebagian besar responden beranggapan kualitas tidur (X1) dalam hal ini durasi 

tidur sebagai indikator utama yang meningkatkan kinerja karyawan. 

Hubungannya dengan penelitian ini ketelibatan pimpinan dan kesadaran karyawan 

akan manajemen waktu sangat diperlukan agar dapat memperbaiki kebutuhan 

istirahat karyawan menjadi lebih baik lagi.  

Kemudian variabel konflik kerja (X2) mempunyai hubungan positif terhadap 

variabel kinerja karyawan (Y) dapat diketahui dari nilai koefisien koreasi sebesar 

0,861 dan  thitung sebesar 2,453 > ttabel sebesar 2,011dengan signifikansi 0,018 

<0,050. Hal ini memberikan arti bila tanggapan responden terhadap konflik kerja 

(X2) semakin baik, maka kinerja karyawan UD.GFR industri besi semakin 
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meningkat dan begitu pula sebaiknya. Deskripsi dari 50 responden tenaga kerja 

UD. GFR industri besi terhadap konflik kerja (X2) rata-rata menunjukkan positif 

dari lima pertanyataan yang di ajukan  mempunyai kecenderungan di pengaruhi 

oleh perbedaan tujuan (X2.2) dengan nilai rata-rata 4,480 dan standar deviasi 

0,677, yang berarti sebagian besar responden beranggapan konflik kerja (X2) 

dalam hal ini perbedaan tujuan sebagai indikator utama yang meningkatkan 

kinerja karayawan. Dalam penelitian ini sikap positif dari pimpinan sangat 

diperlukan untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

Dan kestabilan emosi (X3) mempunyai hubungan positif terhadap variabel 

kinerja karyawan (Y) dapat diketahui dari nilai koefisien koreasi sebesar 0,771 

dan  thitung sebesar 2,778 > ttabel sebesar 2,011dengan signifikansi 0,008 < 0,050. 

Hal ini memberikan arti bila tanggapan responden terhadap kestabilan emosi (X3) 

semakin baik, maka kinerja karyawan UD.GFR industri besi semakin meningkat 

dan begitu pula sebaiknya. Deskripsi dari 50 responden tenaga kerja UD. GFR 

industri besi terhadap kestabilan emosi (X3) rata-rata menunjukkan positif dari 

lima pertanyataan yang di ajukan  mempunyai kecenderungan di pengaruhi oleh 

kemandirian atau otonomi (X3.3) dengan nilai rata-rata 4,400 dan standar deviasi 

0,881, yang berarti sebagian besar responden beranggapan kestabilan emosi (X3) 

dalam hal ini kemandirian atau otonomi sebagai indikator utama yang 

meningkatkan kinerja karayawan. Hubungannya dengan penelitian ini ketegasan 

pemimpin sangat diperlukan dalam menentukan kualitas kerja karyawan untuk 

mencapai tujuan kerja UD. GFR Industri Besi di Waru Sidoarjo. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil beberapa simpulan yang 

nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan, yaitu: 

1. Dari persamaan regresi linier berganda yang di peroleh adalah Y = 0,518 + 

0,524 X1 + 0,510 X2 + 0,405 X3 + e dapat disimpulkan bahwa variabel 

bebas kualitas tidur (X1), konflik kerja (X2) dan kestabilan emosi (X3) 

mempunyai positif terhadap kinerja karyawan (Y) UD. GFR Industri Besi di 

Waru Sidoarjo. 

2. Dari uji F secara simultan diketahui bahwa variabelkualitas tidur (X1), 

konflik kerja (X2) dan kestabilan emosi (X3) secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan (Y) UD. GFR Industri Besi yang 

ditunjukkan dengan  nilai R sebesar 0,913 atau 91,3% yang berarti bahwa 

secara bersama masa mempunyai hubungan sangat kuat danfhitung sebesar 

76,832 > f tabel sebesar 2,807 dengan  nilai signifikan 0,000<0,050. 

3. Hasil perhitungan uji t dari setiap variabel bebas, variabel kualitas tidur (X1) 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan (Y) UD.GFR Industri 

Besi di Waru Sidoarjo hal ini dapat dilihat dari nilai thitung sebesar 4,338 > 

ttabel sebesar 2,011 sehingga thitung sebesar > ttabel dengan nilai signifikansi 

0,000 < 0,050. Variabel konflik kerja (X2) berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan (Y) UD.GFR Industri Besi di Waru Sidoarjo hal ini dapat 

dilihat dari nilai thitung sebesar 2,453 > ttabel sebesar 2,011 sehingga 
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thitungsebesar > ttabel dengan nilai signifikansi 0,018 < 0,050. Dan untuk 

variabel kestabilan emosi (X3) berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan (Y) UD.GFR Industri Besi di Waru Sidoarjo hal ini dapat dilihat 

dari nilai thitung sebesar 2,778 > ttabel sebesar 2,011 sehingga thitung sebesar > 

ttabel dengan nilai signifikansi 0,008 < 0,050. 

4. Dari hasil uji t di ketahui variabel bebas kualitas tidur (X1) berpengaruh 

dominan terhadap kinerja karyawan (Y) UD.GFR Industri Besi di Waru 

Sidoarjo. Hal ini di buktikan dengan hasil uji t yang memiliki thitung sebesar 

4,388 yang lebih besar dibandingkan dengan thitung variabel bebas lainnya. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh dalam 

penelitian, peneliti memberikan saran agar dapat menjadi masukan yang 

membangun bagi perusahaan yang diteliti: 

1. Perlunya manajemen waktu yang lebih baik dimana karyawan dapat 

mengatur waktu untuk bekerja dan beristirahat dengan seimbang sesuai 

kebutuhan, sehingga tingkat kesehatan karyawan akan lebih baik. 

Contoh: mengatur jam kerja atau jam lembur, memberikan jam istirahat 

pada karyawan sesuai kebutuhan. 

2. Memberikan sikap toleransi dalam bekerja sehingga karyawan dapat 

menerima pandangan yang berbeda dengan yang lain. Dalam hal ini dapat 

menyebabkan keharmonisan dalam lingkungan kerja sehingga kinerja 

karyawan akan meningkat. 
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Contoh: mempererat kerjasama tim kerja dengan cara memberikan edukasi 

pada karyawan, membangun komunikasi internal dengan baik antar 

karyawan. 

3. Perlunya peningkatan kemandirian pada diri karyawan dalam bekerja 

sehingga emosi karyawan bisa lebih stabil dan menyebabkan peningkatan 

kinerja pada karyawan. 

Contoh: memberikan target kerja kepada karyawan 
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Lampiran 2 
 

 

 

PERNYATAAN KEASLIAN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama : Ilfi Nia Mufadhah 

Nim : 14340020 

Fakultas/Prodi : Ekonomi (Sumber daya Manusia) 

Judul Skripsi : Analisis Kualitas tidur, Konflik Kerja dan Kestabilan Emosi 

Terhadap Kinerja Karyawan UD. GFR Industri Besi di 

Waru Sidoarjo. 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan 

hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, kecuali pada 

bagian-bagian yang telah dirujuk pada sumbernya. 

Pernyatan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari 

terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya 

bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh 

karaena karya tulis ini, serta sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di 

Universitas Sunan Giri Surabaya. 

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari 

pihak manapun. 

 

Surabaya, 10 Agustus 2018 

Hormat saya, 

 

 

 

ILFI NIA MUFADHAH 



Lampiran 3 
 

 

 

KUESIONER 

 

Assalam’mualaikum Wr.Wb 

Kepada semua karyawan UD. GFR Industri Besi di Waru Sidoarjo yang 

saya hormati, angket penelitian ini digunakan untuk keperluan penyusunan skripsi 

atau tugas akhir guna memperoleh gelar  (S1) pada jurusan Manajemen sumber 

daya manusia di Universitas Sunan Giri Surabaya (UNSURI) . Sehubungan 

dengan penelitian saya yang berjudul “Analisis Kualitas Tidur, Konflik Kerja 

dan Kestabilan Emosi terhadap Kinerja Karyawan UD. GFR Industri Besi 

Di Waru Sidoarjo”.  

Oleh karena itu saya berharap kesediaan waktu bapak/ibu berkenan untuk 

membantu saya unttuk mengisi kuesioner sesuai dengan persepsi atau tanggapan 

bapak/ibu. 

Assalam’mualaikum Wr.Wb 

Hormat Saya 

 

                                                                                                   Peneliti 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Daftar Pribadi Responden 

Pada bagian ini, saudara diminta untuk mengisi dan memilih salah satu 

pilihan dengan memberikan tanda (X) atau (√) pada kotak yang sesuai dibawah 

ini: 

a. Nama : 

b. Jenis Kelamin :          Pria   Wanita 

c. Usia :          20-30 tahun 31-40 tahun 

41-56 tahun >56 tahun 

d. Pendidikan terakhir :  SMP SMA / SMK 

Sarjana Pasca Sarjana 

 

2. Petunjuk Pengisian Kuesioner 

       Mohon memilih pernyataan yang paling sesuai dengan memberi tanda (X) 

atau (√) pada rentang skala antara STS, TS, N, S dan SS. Berikut keterangannya: 

a. Sangat Tidak Setuju (STS) 

b. Tidak Setuju (TS) 

c. Cukup  (C) 

d. Setuju  (S) 

e. Sangat Setuju  (SS) 



 

 

No. 
PERNYATAAN 

RENTANG SKALA 

STS TS N S SS 

 Kualitas Tidur 

1. 
Kualitas tidur sudah sesuai dengan 

kebutuhan jam tidur saya 
 

 
   

2. Saya sering terbangun saat tidur      

3. 
Durasi jam tidur saya sudah sesuai dengan 

kebutuhan kualitas tidur 
 

 
   

4. 

Jumlah jam tidur dengan lama waktu di atas 

tempat tidur sudah efisien sesuai kebutuhan 

tidur saya 

 

 

   

5. 
Kualitas tidur saya sering mengalami 

gangguan 
 

 
   

6. 
Saya mengonsumsi obat tidur apabila 

mengalami gangguan tidur 
 

 
   

7. 

Saya sering merasa mengantuk, kurang 

kosentrasi, kelelahan, distress akibat kurang 

jam tidur 

 

 

   

 Konflik Kerja 

1. 
Di dalam bekerja sering terjadi kesalahan 

komunikasi 
 

 
   

2. 
Perbedaan pandangan sering terjadi antar 

karyawan 
 

 
   

3. 

Sering terjadi perbedaan penilaian dan 

ketidak sesuaian dalam bersikap antar 

karyawan 

 

 

   

4. 
Sering mengantungkan tugas kerja kepada 

karyawan lain 
 

 
   

5. 
Sering terjadi tekanan antar karyawan yang 

membuat tidak nyaman dalam bekerja 
 

 
   

 Kestabilan Emosi 

1. Saya merasa puas dengan diri saya      

2. 
Mampu mengambil keputusan sendiri tanpa 

bantuan pandangan orang lain 
 

 
   

3. 
Saya merasa mampu bekerja dibawah 

tekanan dengan baik 
 

 
   

4. 

Saya tetap dapat merasa tenang meski 

orang-orang di sekitar saya panik dan 

keadaan kacau 

 

 

   

5. Saya dapat menerima pendapat orang lain      

 Kinerja karyawan 

1. Jumlah kerja sudah sesuai ketentuan      

2. 

Kesiapan kerja sudah mencapai kualitas 

kerja 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Luasnya ketrampilan dan pengetahuan 

dalam pekerjaan saya 
 

 
   

4. 
Saya mampu memberikan masukan untuk 

persoalan-persoalan yang timbul 
 

 
   

5. 
Saya mampu bekerjasama dengan karyawan 

lain 
 

 
   

6. 
Dapat dipercaya dalam semua pekerjaan 

yang saya lakukan 
 

 
   

7. 
Saya selalu bersemangat dalam 

melaksanakan tugas kerja 
 

 
   

8. 
Saya mempunyai pribadian, kepemimpinan 

dan kretafitas yang cukup 
 

 
   



Lampiran  4 

 

Karakteristik Responden 

Frequencies 

 

 

Statistics 

 Usia 

Jenis 

Kelamin 

Pendidikan 

terakhir 

N Valid 50 50 50 

Missing 0 0 0 

 

 

Frequency Table 

 

 

Usia 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 20-30 tahun 44 88,0 88,0 88,0 

31-40 tahun 4 8,0 8,0 96,0 

41-56 tahun 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Pria 41 82,0 82,0 82,0 

Wanita 9 18,0 18,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

 

 



 

 

 

 

Pendidikan terakhir 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SMP 3 6,0 6,0 6,0 

SMA/SM

K 
44 88,0 88,0 94,0 

Sarjana 3 6,0 6,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 6 

 

 

 

Deskripsi Variabel Penelitian 

Kualitas Tidur (X1) 

 

Statistics 

 x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1.5 x1.6 x1.7 

N Valid 50 50 50 50 50 50 50 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 4,240 4,320 4,480 4,180 4,460 2,320 3,360 

Std. Deviation ,7709 ,7677 ,7068 1,0631 ,6455 ,8908 1,0835 

Minimum 3,0 2,0 3,0 1,0 3,0 1,0 1,0 

Maximum 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 

 

 

Frequency Table 

 

x1.1 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid netral 10 20,0 20,0 20,0 

setuju 18 36,0 36,0 56,0 

sangat setuju 22 44,0 44,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

 

x1.2 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak setuju 1 2,0 2,0 2,0 

netral 6 12,0 12,0 14,0 

setuju 19 38,0 38,0 52,0 

sangat setuju 24 48,0 48,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 



 

 

 

 

 

x1.3 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid netral 6 12,0 12,0 12,0 

setuju 14 28,0 28,0 40,0 

sangat setuju 30 60,0 60,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

 

x1.4 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak 

setuju 
2 4,0 4,0 4,0 

tidak setuju 3 6,0 6,0 10,0 

netral 3 6,0 6,0 16,0 

setuju 18 36,0 36,0 52,0 

sangat setuju 24 48,0 48,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

x1.5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Netral 4 8,0 8,0 8,0 

Setuju 19 38,0 38,0 46,0 

sangat setuju 27 54,0 54,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

 



 

 

 

 

x1.6 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 11 22,0 22,0 22,0 

tidak setuju 15 30,0 30,0 52,0 

Netral 21 42,0 42,0 94,0 

Setuju 3 6,0 6,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

x1.7 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 2 4,0 4,0 4,0 

tidak setuju 10 20,0 20,0 24,0 

Netral 13 26,0 26,0 50,0 

Setuju 18 36,0 36,0 86,0 

sangat setuju 7 14,0 14,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

 

Konflik Kerja (X2) 

 

Statistics 

 x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 x2.5 

N Valid 50 50 50 50 50 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 4,340 4,480 4,180 4,160 4,460 

Std. Deviation ,8234 ,6773 ,8965 ,9765 ,6455 

Minimum 2,0 3,0 1,0 2,0 3,0 

Maximum 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

 

 

 

 



 

 

 

 

Frequency Table 

 

x2.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak setuju 1 2,0 2,0 2,0 

Netral 8 16,0 16,0 18,0 

Setuju 14 28,0 28,0 46,0 

sangat setuju 27 54,0 54,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

x2.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Netral 5 10,0 10,0 10,0 

Setuju 16 32,0 32,0 42,0 

sangat setuju 29 58,0 58,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

x2.3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 1 2,0 2,0 2,0 

tidak setuju 1 2,0 2,0 4,0 

Netral 7 14,0 14,0 18,0 

Setuju 20 40,0 40,0 58,0 

sangat setuju 21 42,0 42,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

 

 



 

 

 

 

x2.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak setuju 3 6,0 6,0 6,0 

Netral 11 22,0 22,0 28,0 

Setuju 11 22,0 22,0 50,0 

sangat setuju 25 50,0 50,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

x2.5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Netral 4 8,0 8,0 8,0 

Setuju 19 38,0 38,0 46,0 

sangat setuju 27 54,0 54,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

 

Kestabilan Emosi (X3) 

 

Statistics 

 x3.1 x3.2 x3.3 x3.4 x3.5 

N Valid 50 50 50 50 50 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 4,240 4,360 4,400 4,060 4,080 

Std. Deviation ,9161 ,8020 ,8806 1,0382 1,0270 

Minimum 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 

Maximum 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

 

 

 

 



 

 

 

 

Frequency Table 

 

x3.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 1 2,0 2,0 2,0 

Netral 10 20,0 20,0 22,0 

Setuju 14 28,0 28,0 50,0 

sangat setuju 25 50,0 50,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

x3.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak setuju 1 2,0 2,0 2,0 

Netral 7 14,0 14,0 16,0 

Setuju 15 30,0 30,0 46,0 

sangat setuju 27 54,0 54,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

x3.3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 1 2,0 2,0 2,0 

tidak setuju 1 2,0 2,0 4,0 

Netral 4 8,0 8,0 12,0 

Setuju 15 30,0 30,0 42,0 

sangat setuju 29 58,0 58,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 



 

 

 

 

x3.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 3 6,0 6,0 6,0 

Netral 7 14,0 14,0 20,0 

Setuju 21 42,0 42,0 62,0 

sangat setuju 19 38,0 38,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

x3.5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 2 4,0 4,0 4,0 

tidak setuju 2 4,0 4,0 8,0 

Netral 6 12,0 12,0 20,0 

Setuju 20 40,0 40,0 60,0 

sangat setuju 20 40,0 40,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

 

Kinerja Karyawan (Y) 

 

Statistics 

 Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1.8 

N Valid 50 50 50 50 50 50 50 50 

Missin

g 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 4,240 4,440 4,180 4,280 4,440 4,440 4,180 4,240 

Std. Deviation ,9161 ,6440 ,8965 ,8091 ,9293 ,6440 ,8965 ,8221 

Minimum 1,0 3,0 1,0 2,0 1,0 3,0 2,0 2,0 

Maximum 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 



 

 

 

 

Frequency Table 

 

Y1.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 1 2,0 2,0 2,0 

Netral 10 20,0 20,0 22,0 

Setuju 14 28,0 28,0 50,0 

sangat setuju 25 50,0 50,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Y1.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Netral 4 8,0 8,0 8,0 

Setuju 20 40,0 40,0 48,0 

sangat setuju 26 52,0 52,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Y1.3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 1 2,0 2,0 2,0 

Netral 10 20,0 20,0 22,0 

Setuju 17 34,0 34,0 56,0 

sangat setuju 22 44,0 44,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

 



 

 

 

 

Y1.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak setuju 1 2,0 2,0 2,0 

netral 8 16,0 16,0 18,0 

setuju 17 34,0 34,0 52,0 

sangat setuju 24 48,0 48,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Y1.5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 1 2,0 2,0 2,0 

tidak setuju 2 4,0 4,0 6,0 

netral 3 6,0 6,0 12,0 

setuju 12 24,0 24,0 36,0 

sangat setuju 32 64,0 64,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Y1.6 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid netral 4 8,0 8,0 8,0 

setuju 20 40,0 40,0 48,0 

sangat setuju 26 52,0 52,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

 

 



 

 

 

 

Y1.7 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak setuju 3 6,0 6,0 6,0 

netral 7 14,0 14,0 20,0 

setuju 18 36,0 36,0 56,0 

sangat setuju 22 44,0 44,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Y1.8 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak setuju 1 2,0 2,0 2,0 

netral 9 18,0 18,0 20,0 

setuju 17 34,0 34,0 54,0 

sangat setuju 23 46,0 46,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

 

 

 



Lampiran 7 
 

 

 

Uji Validitas 

Correlations Kulaitas Tidur (X1) 

Correlations 

 x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1.5 x1.6 x1.7 

kualitas 

tidur 

x1.1 Pearson 

Correlation 
1 ,695

**
 ,646

**
 ,619

**
 ,471

**
 ,272 ,334

*
 ,827

**
 

Sig. (2-

tailed) 
 ,000 ,000 ,000 ,001 ,056 ,018 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

x1.2 Pearson 

Correlation 
,695

**
 1 ,614

**
 ,403

**
 ,438

**
 ,116 ,325

*
 ,722

**
 

Sig. (2-

tailed) 
,000  ,000 ,004 ,001 ,423 ,021 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

x1.3 Pearson 

Correlation 
,646

**
 ,614

**
 1 ,426

**
 ,535

**
 ,075 ,303

*
 ,713

**
 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000  ,002 ,000 ,604 ,033 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

x1.4 Pearson 

Correlation 
,619

**
 ,403

**
 ,426

**
 1 ,353

*
 ,240 ,297

*
 ,724

**
 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,004 ,002  ,012 ,094 ,036 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

x1.5 Pearson 

Correlation 
,471

**
 ,438

**
 ,535

**
 ,353

*
 1 ,165 ,196 ,611

**
 

Sig. (2-

tailed) 
,001 ,001 ,000 ,012  ,253 ,172 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

x1.6 Pearson 

Correlation 
,272 ,116 ,075 ,240 ,165 1 ,428

**
 ,514

**
 

Sig. (2-

tailed) 
,056 ,423 ,604 ,094 ,253  ,002 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

x1.7 Pearson 

Correlation 
,334

*
 ,325

*
 ,303

*
 ,297

*
 ,196 ,428

**
 1 ,653

**
 

Sig. (2-

tailed) 
,018 ,021 ,033 ,036 ,172 ,002  ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

kualitas tidur Pearson 

Correlation 
,827

**
 ,722

**
 ,713

**
 ,724

**
 ,611

**
 ,514

**
 ,653

**
 1 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 



 

 

 

 

Correlations Konflik Kerja (X2) 

 

 

 

 

Correlations 

 x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 x2.5 

konflik 

kerja 

x2.1 Pearson 

Correlation 
1 ,653

**
 ,302

*
 ,566

**
 ,506

**
 ,810

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,033 ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 

x2.2 Pearson 

Correlation 
,653

**
 1 ,124 ,499

**
 ,558

**
 ,729

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,392 ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 

x2.3 Pearson 

Correlation 
,302

*
 ,124 1 ,433

**
 ,242 ,606

**
 

Sig. (2-tailed) ,033 ,392  ,002 ,091 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 

x2.4 Pearson 

Correlation 
,566

**
 ,499

**
 ,433

**
 1 ,496

**
 ,834

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,002  ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 

x2.5 Pearson 

Correlation 
,506

**
 ,558

**
 ,242 ,496

**
 1 ,718

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,091 ,000  ,000 

N 50 50 50 50 50 50 

konflik 

kerja 

Pearson 

Correlation 
,810

**
 ,729

**
 ,606

**
 ,834

**
 ,718

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 50 50 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 



 

 

 

 

Correlations Kestabilan Emosi (X3) 

 

Correlations 

 x3.1 x3.2 x3.3 x3.4 x3.5 

kestabilan 

emosi 

x3.1 Pearson 

Correlation 
1 ,491

**
 ,536

**
 ,070 ,131 ,612

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,627 ,364 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 

x3.2 Pearson 

Correlation 
,491

**
 1 ,457

**
 ,145 ,138 ,599

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,001 ,315 ,340 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 

x3.3 Pearson 

Correlation 
,536

**
 ,457

**
 1 ,330

*
 ,438

**
 ,778

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001  ,019 ,001 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 

x3.4 Pearson 

Correlation 
,070 ,145 ,330

*
 1 ,799

**
 ,717

**
 

Sig. (2-tailed) ,627 ,315 ,019  ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 

x3.5 Pearson 

Correlation 
,131 ,138 ,438

**
 ,799

**
 1 ,761

**
 

Sig. (2-tailed) ,364 ,340 ,001 ,000  ,000 

N 50 50 50 50 50 50 

kestabilan 

emosi 

Pearson 

Correlation 
,612

**
 ,599

**
 ,778

**
 ,717

**
 ,761

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 50 50 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 



 

 

 

 

Correlations Kinerja Karyawan (Y) 

 
 

 

Correlations 

 Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1.8 

kinerja 

karyawan 

Y1.1 Pearson 

Correlation 
1 ,440

**
 ,940

**
 ,486

**
 ,617

**
 ,440

**
 ,394

**
 ,437

**
 ,816

**
 

Sig. (2-tailed)  ,001 ,000 ,000 ,000 ,001 ,005 ,002 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Y1.2 Pearson 

Correlation 
,440

**
 1 ,496

**
 ,464

**
 ,318

*
 

1,000
**

 
,390

**
 ,413

**
 ,712

**
 

Sig. (2-tailed) ,001  ,000 ,001 ,025 ,000 ,005 ,003 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Y1.3 Pearson 

Correlation 
,940

**
 ,496

**
 1 ,520

**
 ,564

**
 ,496

**
 ,391

**
 ,494

**
 ,835

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,005 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Y1.4 Pearson 

Correlation 
,486

**
 ,464

**
 ,520

**
 1 ,403

**
 ,464

**
 ,492

**
 ,909

**
 ,791

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000  ,004 ,001 ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Y1.5 Pearson 

Correlation 
,617

**
 ,318

*
 ,564

**
 ,403

**
 1 ,318

*
 ,393

**
 ,366

**
 ,690

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,025 ,000 ,004  ,025 ,005 ,009 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Y1.6 Pearson 

Correlation 
,440

**
 

1,000
**

 
,496

**
 ,464

**
 ,318

*
 1 ,390

**
 ,413

**
 ,712

**
 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 ,001 ,025  ,005 ,003 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Y1.7 Pearson 

Correlation 
,394

**
 ,390

**
 ,391

**
 ,492

**
 ,393

**
 ,390

**
 1 ,466

**
 ,663

**
 

Sig. (2-tailed) ,005 ,005 ,005 ,000 ,005 ,005  ,001 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Y1.8 Pearson 

Correlation 
,437

**
 ,413

**
 ,494

**
 ,909

**
 ,366

**
 ,413

**
 ,466

**
 1 ,752

**
 

Sig. (2-tailed) ,002 ,003 ,000 ,000 ,009 ,003 ,001  ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

kinerja 

karyawan 

Pearson 

Correlation 
,816

**
 ,712

**
 ,835

**
 ,791

**
 ,690

**
 ,712

**
 ,663

**
 ,752

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Reliability  (Kualitas Tidur X1) 

 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 50 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 50 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items N of Items 

,792 ,810 7 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

x1.1 4,240 ,7709 50 

x1.2 4,320 ,7677 50 

x1.3 4,480 ,7068 50 

x1.4 4,180 1,0631 50 

x1.5 4,460 ,6455 50 

x1.6 2,320 ,8908 50 

x1.7 3,360 1,0835 50 

 

Inter-Item Correlation Matrix 

 x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1.5 x1.6 x1.7 

x1.1 1,000 ,695 ,646 ,619 ,471 ,272 ,334 

x1.2 ,695 1,000 ,614 ,403 ,438 ,116 ,325 

x1.3 ,646 ,614 1,000 ,426 ,535 ,075 ,303 

x1.4 ,619 ,403 ,426 1,000 ,353 ,240 ,297 

x1.5 ,471 ,438 ,535 ,353 1,000 ,165 ,196 

x1.6 ,272 ,116 ,075 ,240 ,165 1,000 ,428 

x1.7 ,334 ,325 ,303 ,297 ,196 ,428 1,000 



 

 

 

 

Reliability  (Konflik Kerja X2) 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 50 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 50 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items N of Items 

,785 ,796 5 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

x2.1 4,340 ,8234 50 

x2.2 4,480 ,6773 50 

x2.3 4,180 ,8965 50 

x2.4 4,160 ,9765 50 

x2.5 4,460 ,6455 50 

 

Inter-Item Correlation Matrix 

 x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 x2.5 

x2.1 1,000 ,653 ,302 ,566 ,506 

x2.2 ,653 1,000 ,124 ,499 ,558 

x2.3 ,302 ,124 1,000 ,433 ,242 

x2.4 ,566 ,499 ,433 1,000 ,496 

x2.5 ,506 ,558 ,242 ,496 1,000 

 



 

 

 

 

Reliability  (Kestabilan Emosi  X3) 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 50 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 50 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items N of Items 

,731 ,732 5 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

x3.1 4,240 ,9161 50 

x3.2 4,360 ,8020 50 

x3.3 4,400 ,8806 50 

x3.4 4,060 1,0382 50 

x3.5 4,080 1,0270 50 

 

Inter-Item Correlation Matrix 

 x3.1 x3.2 x3.3 x3.4 x3.5 

x3.1 1,000 ,491 ,536 ,070 ,131 

x3.2 ,491 1,000 ,457 ,145 ,138 

x3.3 ,536 ,457 1,000 ,330 ,438 

x3.4 ,070 ,145 ,330 1,000 ,799 

x3.5 ,131 ,138 ,438 ,799 1,000 



 

 

 

 

Reliability  (Kinerja Karyawan  Y) 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 50 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 50 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items N of Items 

,883 ,888 8 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Y1.1 4,240 ,9161 50 

Y1.2 4,440 ,6440 50 

Y1.3 4,180 ,8965 50 

Y1.4 4,280 ,8091 50 

Y1.5 4,440 ,9293 50 

Y1.6 4,440 ,6440 50 

Y1.7 4,180 ,8965 50 

Y1.8 4,240 ,8221 50 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Inter-Item Correlation Matrix 

 Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1.8 

Y1.1 1,000 ,440 ,940 ,486 ,617 ,440 ,394 ,437 

Y1.2 ,440 1,000 ,496 ,464 ,318 1,000 ,390 ,413 

Y1.3 ,940 ,496 1,000 ,520 ,564 ,496 ,391 ,494 

Y1.4 ,486 ,464 ,520 1,000 ,403 ,464 ,492 ,909 

Y1.5 ,617 ,318 ,564 ,403 1,000 ,318 ,393 ,366 

Y1.6 ,440 1,000 ,496 ,464 ,318 1,000 ,390 ,413 

Y1.7 ,394 ,390 ,391 ,492 ,393 ,390 1,000 ,466 

Y1.8 ,437 ,413 ,494 ,909 ,366 ,413 ,466 1,000 
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Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Regression 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

kinerja karyawan 34,440 4,9080 50 

kualitas tidur 27,360 4,0242 50 

konflik kerja 21,620 2,9822 50 

kestabilan emosi 21,140 3,2514 50 

 

 

Correlations 

 

kinerja 

karyawan 

kualitas 

tidur 

konflik 

kerja 

kestabilan 

emosi 

Pearson 

Correlation 

kinerja 

karyawan 
1,000 ,838 ,861 ,771 

kualitas tidur ,838 1,000 ,794 ,606 

konflik kerja ,861 ,794 1,000 ,782 

kestabilan emosi ,771 ,606 ,782 1,000 

Sig. (1-tailed) kinerja 

karyawan 
. ,000 ,000 ,000 

kualitas tidur ,000 . ,000 ,000 

konflik kerja ,000 ,000 . ,000 

kestabilan emosi ,000 ,000 ,000 . 

N kinerja 

karyawan 
50 50 50 50 

kualitas tidur 50 50 50 50 

konflik kerja 50 50 50 50 

kestabilan emosi 50 50 50 50 



 

 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,913
a
 ,834 ,823 2,0661 

a. Predictors: (Constant), kestabilan emosi, kualitas tidur, konflik 

kerja 

 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 983,952 3 327,984 76,832 ,000
b
 

Residual 196,368 46 4,269   

Total 1180,320 49    

a. Dependent Variable: kinerja karyawan 

b. Predictors: (Constant), kestabilan emosi, kualitas tidur, konflik kerja 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,518 2,257  ,230 ,819 

kualitas tidur ,524 ,121 ,429 4,338 ,000 

konflik kerja ,510 ,208 ,310 2,453 ,018 

kestabilan 

emosi 
,405 ,146 ,268 2,778 ,008 

a. Dependent Variable: kinerja karyawan 
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Tabel r untuk df = 1-50 

      df = (N-2) 0.1 0.05 0.02 0.01 0.001 

1 0.9877 0.9969 0.9995 0.9999 10,000 

2 0.9 0.95 0.98 0.99 0.999 

3 0.8054 0.8783 0.9343 0.9587 0.9911 

4 0.7293 0.8114 0.8822 0.9172 0.9741 

5 0.6694 0.7545 0.8329 0.8745 0.9509 

6 0.6215 0.7067 0.7887 0.8343 0.9249 

7 0.5822 0.6664 0.7498 0.7977 0.8983 

8 0.5494 0.6319 0.7155 0.7646 0.8721 

9 0.5214 0.6021 0.6851 0.7348 0.847 

10 0.4973 0.576 0.6581 0.7079 0.8233 

11 0.4762 0.5529 0.6339 0.6835 0.801 

12 0.4575 0.5324 0.612 0.6614 0.78 

13 0.4409 0.514 0.5923 0.6411 0.7604 

14 0.4259 0.4973 0.5742 0.6226 0.7419 

15 0.4124 0.4821 0.5577 0.6055 0.7247 

16 0.4 0.4683 0.5425 0.5897 0.7084 

17 0.3887 0.4555 0.5285 0.5751 0.6932 

18 0.3783 0.4438 0.5155 0.5614 0.6788 

19 0.3687 0.4329 0.5034 0.5487 0.6652 

20 0.3598 0.4227 0.4921 0.5368 0.6524 

21 0.3515 0.4132 0.4815 0.5256 0.6402 

22 0.3438 0.4044 0.4716 0.5151 0.6287 

23 0.3365 0.3961 0.4622 0.5052 0.6178 

24 0.3297 0.3882 0.4534 0.4958 0.6074 

25 0.3233 0.3809 0.4451 0.4869 0.5974 

26 0.3172 0.3739 0.4372 0.4785 0.588 

27 0.3115 0.3673 0.4297 0.4705 0.579 

28 0.3061 0.361 0.4226 0.4629 0.5703 

29 0.3009 0.355 0.4158 0.4556 0.562 

30 0.296 0.3494 0.4093 0.4487 0.5541 

31 0.2913 0.344 0.4032 0.4421 0.5465 

32 0.2869 0.3388 0.3972 0.4357 0.5392 

33 0.2826 0.3338 0.3916 0.4296 0.5322 

34 0.2785 0.3291 0.3862 0.4238 0.5254 

35 0.2746 0.3246 0.381 0.4182 0.5189 

36 0.2709 0.3202 0.376 0.4128 0.5126 

37 0.2673 0.316 0.3712 0.4076 0.5066 

38 0.2638 0.312 0.3665 0.4026 0.5007 

39 0.2605 0.3081 0.3621 0.3978 0.495 

40 0.2573 0.3044 0.3578 0.3932 0.4896 

41 0.2542 0.3008 0.3536 0.3887 0.4843 

42 0.2512 0.2973 0.3496 0.3843 0.4791 

43 0.2483 0.294 0.3457 0.3801 0.4742 

44 0.2455 0.2907 0.342 0.3761 0.4694 

45 0.2429 0.2876 0.3384 0.3721 0.4647 

46 0.2403 0.2845 0.3348 0.3683 0.4601 

47 0.2377 0.2816 0.3314 0.3646 0.4557 

48 0.2353 0.2787 0.3281 0.361 0.4514 

49 0.2329 0.2759 0.3249 0.3575 0.4473 

50 0.2306 0.2732 0.3218 0.3542 0.4432 
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Tabel Nilai F sig 0.05 df 2= 40 -75 df 1 = 1-8 

  df 1 
df2 1 2 3 4 5 6 7 8 

40 4,085 3,232 2,839 2,606 2,449 2,336 2,249 2,180 

41 4,079 3,226 2,833 2,600 2,443 2,330 2,243 2,174 

42 4,073 3,220 2,827 2,594 2,438 2,324 2,237 2,168 

43 4,067 3,214 2,822 2,589 2,432 2,318 2,232 2,163 

44 4,062 3,209 2,816 2,584 2,427 2,313 2,226 2,157 

45 4,057 3,204 2,812 2,579 2,422 2,308 2,221 2,152 

46 4,052 3,200 2,807 2,574 2,417 2,304 2,216 2,147 

47 4,047 3,195 2,802 2,570 2,413 2,299 2,212 2,143 

48 4,043 3,191 2,798 2,565 2,409 2,295 2,207 2,138 

49 4,038 3,187 2,794 2,561 2,404 2,290 2,203 2,134 

50 4,034 3,183 2,790 2,557 2,400 2,286 2,199 2,130 

51 4,030 3,179 2,786 2,553 2,397 2,283 2,195 2,126 

52 4,027 3,175 2,783 2,550 2,393 2,279 2,192 2,122 

53 4,023 3,172 2,779 2,546 2,389 2,275 2,188 2,119 

54 4,020 3,168 2,776 2,543 2,386 2,272 2,185 2,115 

55 4,016 3,165 2,773 2,540 2,383 2,269 2,181 2,112 

56 4,013 3,162 2,769 2,537 2,380 2,266 2,178 2,109 

57 4,010 3,159 2,766 2,534 2,377 2,263 2,175 2,106 

58 4,007 3,156 2,764 2,531 2,374 2,260 2,172 2,103 

59 4,004 3,153 2,761 2,528 2,371 2,257 2,169 2,100 

60 4,001 3,150 2,758 2,525 2,368 2,254 2,167 2,097 

61 3,998 3,148 2,755 2,523 2,366 2,251 2,164 2,094 

62 3,996 3,145 2,753 2,520 2,363 2,249 2,161 2,092 

63 3,993 3,143 2,751 2,518 2,361 2,246 2,159 2,089 

64 3,991 3,140 2,748 2,515 2,358 2,244 2,156 2,087 

65 3,989 3,138 2,746 2,513 2,356 2,242 2,154 2,084 

66 3,986 3,136 2,744 2,511 2,354 2,239 2,152 2,082 

67 3,984 3,134 2,742 2,509 2,352 2,237 2,150 2,080 

68 3,982 3,132 2,740 2,507 2,350 2,235 2,148 2,078 

69 3,980 3,130 2,737 2,505 2,348 2,233 2,145 2,076 

70 3,978 3,128 2,736 2,503 2,346 2,231 2,143 2,074 

71 3,976 3,126 2,734 2,501 2,344 2,229 2,142 2,072 

72 3,974 3,124 2,732 2,499 2,342 2,227 2,140 2,070 
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Tabel t 
 

d.f Tingkat signifikansi 

ONE 

TAILED 
t 0,01 t 0,05 t 0,25 t 0,01 t 0,005 

TWO 

TAILED 
t 0,02 t 0,10 t 0,05 t 0,02 t 0,01 

41 1,303 1,683 2,020 2,421 2,701 

42 1,302 1,682 2,018 2,418 2,698 

43 1,302 1,681 2,017 2,416 2,695 

44 1,301 1,680 2,015 2,414 2,692 

45 1,301 1,679 2,014 2,412 2,690 

46 1,300 1,679 2,013 2,410 2,687 

47 1,300 1,678 2,012 2,408 2,685 

48 1,299 1,677 2,011 2,407 2,682 

49 1,299 1,677 2,010 2,405 2,680 

50 1,299 1,676 2,009 2,403 2,678 

51 1,298 1,675 2,008 2,402 2,676 

52 1,298 1,675 2,007 2,400 2,674 

53 1,298 1,674 2,006 2,399 2,672 

54 1,297 1,674 2,005 2,397 2,670 

55 1,297 1,673 2,004 2,396 2,668 

56 1,297 1,673 2,003 2,395 2,667 

57 1,297 1,672 2,002 2,394 2,665 

58 1,296 1,672 2,002 2,392 2,663 

59 1,296 1,671 2,001 2,391 2,662 

60 1,296 1,671 2,000 2,390 2,660 

61 1,296 1,670 2,000 2,389 2,659 

62 1,295 1,670 1,999 2,388 2,657 

63 1,295 1,669 1,998 2,387 2,656 

64 1,295 1,669 1,998 2,386 2,655 

65 1,295 1,669 1,997 2,385 2,654 

66 1,295 1,668 1,997 2,384 2,652 

67 1,294 1,668 1,996 2,383 2,651 

68 1,294 1,668 1,995 2,382 2,650 

69 1,294 1,667 1,995 2,382 2,649 

70 1,294 1,667 1,994 2,381 2,648 

71 1,294 1,667 1,994 2,380 2,647 

72 1,293 1,666 1,993 2,379 2,646 
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