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Motto 

 

Al – waqtu kas – saifi, in lam taqtha‘hu qata ‘aka. 

Waktu itu seperti pedang, jika engkau tidak pandai mengelola, ia akan 

membunuhmu. 

 

Man Jadda Wajada. 

Siapa bersungguh-sungguh, ia akan sukses. 

 

Man katsuro ihsanuhu, katsuro ikhwanuhu. 

Siapa banyak kebaikannya, banyak pula temannya 

 

Al – Jaddu bil jiddi wah hirmanu bil – kasali, fanshab tushib an qariibin 

ghayatal- ‘amali 

Rejeki didapatkan dengan kerja keras, dan kemiskinan didapatkan karena 

kemalasan. Maka bekerja keraslah, niscaya engkau akan dapatkan apa yang 

engkau cita-citakan. 
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Abstrak 

Penelitian tentang kaitan antara stres, lingkungan kerja, dan kepuasan 

kerja serta kinerja perlu dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan pada PT. 

Madukismo yang berlokasi di Padokan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, 

Yogyakarta. PT. Madukismo merupakan satu-satunya pabrik gula dan pabrik 

alkohol di Yogyakarta yang memiliki banyak karyawan hingga mencapai ribuan 

karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

stres kerja terhadap kinerja, pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja, 

pengaruh stres kerja terhadap kinerja yang dimediasi oleh kepuasan kerja, 

menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja, pengaruh lingkungan 

kerja terhadap kepuasan kerja dan pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja 

yang dimesiasi oleh kepuasan kerja. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

sampel yaitu berjumlah 160 karyawan. Teknik sampel yang digunakan yaitu 

cluster sampling.  Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif Path analysis. Hasil dari penelitian ini adalah. Stres Kerja berpengaruh 

terhadap Kepuasan kerja pada PT Madubaru Di Yogyakarata. Lingkungan kerja 

berpengaruh terhadap Kepuasan kerja pada PT Madubaru Di Yogyakarata. Stres 

Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap 

Kinerja. Kepuasan kerja berpengaruh terhadap Kinerja, Stres Kerja dan 

Lingkungan kerja berpengaruh terhadap Kinerja yang dimediasi oleh Kepuasan 

kerja pada PT Madubaru Di Yogyakarata. 

Keywords: Stres Kerja, Lingkungan Kerja, Kinerja, Kepuasan Kerja 

 

 

  



 

viii 

 

Kata Pengantar 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Alhamdulillaahirobbl’aalamiin, puja-puji dan syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah  SWT karena atas segala limpahan rahmat dan hidyah-Nya, 

penulis bisa menyelesaikan dengan baik tugas akhir (skripsi) yang berjudul 

“Pengaruh Stres Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan yang 

Dimediasi oleh Kepuasan Kerja di PT. Madubaru Yogyakarta” sebagai salah satu 

syarat kelulusan S1 di Fakultas ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Tak lupa 

sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang 

dengan segala keistimewaannya menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia 

di muka bumi ini dalam berperilaku, menjadi insan yang bermanfaat bagi orang 

lain dan sekitarnya. 

 Adapun yang menjadi tujuan umum penulisan skripsi ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh dari stres kerja dan lingkungan kerja tehadap 

kinerja karyawan yang dimediasi oleh kepuasan kerja karyawan. Dalam penelitian 

ini, PT. Madubaru menjadi lokasi penelitiannya dengan melibatkan 160 orang 

karyawan tetap yang ada.  

 Selain proses yangcukup menguras waktu dan pikiran, penyelesaian 

skripsi ini tak lepas dari segala usaha, doa serta dukungan dari banyak pihak. 

Terima kasih yang tak terbendung dari hati serta penghargaan yang setinggi-

tingginya penulis ucapkan kepada: 

1. Allah SWT atas segala sesuatunya yang telah diberikan kepada penulis. 
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2. Orang tua (Bapak dan Ibu) serta saudara-saudaraku yang penulis cintai dan 

sayangi, yang mana telah memberikan semangat dan dukungan kepada 

penulis. 

3. Bapak Dr. Harsoyo M. Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia 

4. Bapak Dr.  H. Agus Harjito M. Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Indonesia 

5. Bapak Drs.Ahmad Sobirin,MBA.,Ph.D. selaku pembimbing skripsi yang 

bersedia memberi arahan, ilmu dan pengetahuan, serta perhatian dan 

kepeduliannya menyemangati penulis dalam tiap proses penyelesaian 

skripsi ini.  

6. Pihak dari PT. Madubaru yang bersedia membimbing penulis dalam 

menyelesaikan skripsi. 

7. Teman-teman KKN Unit 26 yang selalu memberikan dukungan dan 

semangat kepada penulis. 

Sebagai penutup, penulis berharap ada saran dan kritik yang membangun 

agar hasil peneitian dan skripsi yang disusun ini bisa lebih baik lagi dan 

mampu menambah kemanfaatan untuk banyak orang. Aamiin. 

Wassalamu‟alaikum  Wr. Wb. 

 

Yogyakarta, Maret 2016 

Penulis,  

 

Khairi Setiawan Sejati 


