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PENGARUH TEAMWORK, BURNOUT DAN BEBAN KERJA 

TERHADAP KePUASAN KERJA PERAWAT RUMAH SAKIT PKU 

MUHAMMADIYAH BANTUL. 

Makruf Riyanto : 10311235 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini  berjudul “Pengaruh Teamwork, Burnout, dan Beban Kerja 

Terhadap Kepuasan Kerja Perawat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Pada 

penelitian ini teamwork, burnout dan beban kerja sebagai variabel bebas dan kepuasan 

kerja sebagai variabel terikat. Tujuan penelitian : untuk mengetahui pengaruh teamwork, 

burnout dan beban kerja terhadap kepuasan kerja secara parsial dan simultan. penelitian 

di lakukan pada 63 orang perawat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul 

menggunakan kuisoner. Metode penelitian ini  menggunakan analisis linier berganda. 

Hasil penelitian : terdapat pengaruh positif dan signifikan teamwork terhadap 

kepuasan kerja baik secara parsial maupun simultan. Burnout dan beban kerja 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja secara parsial dan simultan. 

Variabel yang paling dominan mempengruhi adalah teamwork. 

Kata Kunci : Teamwork, Burnout, Beban Kerja, Kepuasan Kerja 
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 THE INFLUENCE OF TEAMWORK, BURNOUT AND 

WORKLOAD TOWARD JOB SATISFACTION OF NURSES IN 

PKU MUHAMMADIYAH BANTUL HOSPITAL. 

 

      Makruf Riyanto : 10311235 

 

ABSTRACT  

 This research was entitled " The effect of teamwork, burnout, workload toward 

job satisfaction of the nurses at PKU Muhammadiyah Bantul Hospital". This study 

utilizes teamwork, burnout and workload as independent variable while job satisfacion  

was dependent variable. The aim of this research was to simultantly and partially 

analyzed the influenced of teamwork, burnout and workload to job satisfaction. By 

adopting multi linearity as the method of the study, 63 nurses in PKU Muhammadiyah 

Bantul Hospital was employed as the sample of this research with conducting 

questionnaire.  

Then, it is found that there is a positively significant relationship between 

teamwork and job satisfaction whereas burnout and workload effect the job satisfaction 

negatively significant. In addition, teamwork is identified as the most dominant variable 

to effect dependent variable 

Keyword: Teamwork, Burnout, Workload, Job Satisfaction 
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Kata pengantar 

 

 

Assalamualaikum Wr.Wb 

  Asshadualla illahaillallah wa asshadhuanna muhmmadarhasulullah, , Puji 

syukur kepada Allah SWT, atas limpahan berkat dan rahmat-Nya bagi kita semua 

sebagai manusia yang menjadi wakilnya dimuka bumi. Sholawat salam selalau kita 

haturkan pada kanjeng nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat, keluarga dan 

pengikutnya. 

Alhamdulillahhirabbil’ alamin pada kesempatan ini penulis sangat bersukur dan ihklas 

atas pertolngan allah SWT, karena berkat pertolongangnya penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan mengambil judul : “Pengaruh Teamwork, Burnout Dan Beban Kerja 

Terhadap Kepuasan Kerja Perawat RS PKU Muhmmadiyah Bantul”. Penulisan ini 

merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 

  Perjuangan yang luar biasa bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini agar bisa 

menjadi karya yang mungkin  bermanfaat. Tiada daya dan upaya yang baik yang bisa di 

lakukan untuk menyelesaikan skipsi ini selain rasa pasrah.  Banyak  orang-orang yang 

menjadi korban dalam menyelesaikan skripsi ini, baik korban yang sukarela maupun 

yang terpaksa jadi korban. Untuk itu sebagai syukur atas nikmat yang di berikan oleh 

allah SWT penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada orang-orang yang mau 

berkorban baik secara moril, materil maupun doa, semoga Allah SWT selalu memberi 
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rahman dan rahimnya atas kesehatan,rejekinya dan umurnya. Semoga di hari ahir nanti 

kanjeng Nabi Muhammad memeberikan syafaatnya bagi kebaikan saudara/I semua. 

Terima kasih  kepada :  

1.    Allah SWT, atas segala rahman dan rahim  yang telah di berikan kepada penulis. 

Sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

2.   Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sebagai seorang tauladan dan Insan Kamil. 

3.   Kedua orang tuaku, bapaku tersayang, Nuri yang selalu menjadi inspirasi, selalu 

berusaha menjadi tauladan bagi anak-anaknya, selalu memberikan dukungan 

untuk terus belajar. & ibu Mitun yang selalu mengirimkan doa yang terbaik 

untuk anakmu yang di jogja. Semoga anakmu bisa menjadi manusia yang 

memilki manfaat yang luas bagi keluarga, agama, dan bangsa. 

4.   Buat bapaku Ruswadi & Ibuku Rusmala di Sambas, Kalimantan Barat, terima 

kasih sudah memberikan mutiara terindahnya,,semoga doa dan harapan bapak 

ibu bisa terwujud...amin..... 

5.  Buat Ibu Trias Setiawati Selaku Dosen Pembimbing, yang tidak lelah, sang selalu 

sabar dalam membimbing dan mengarahkan. Terima kasih telah menjadi Orang 

tua, Guru, dan Patner yang telah banyak memberikan contoh dan belajar hidup 

yang baik. Maaf kan saya yang selalu merepotkan Ibu.. 

6.   Untuk tulang istriku tersayang Deasy Wulan Dwiratna, yang selalu memberikan 

dukungan dalam menyelesiakan penulisan skripsi ini. Terima kasih sudah mau 

menjadi patner dalam hidupku, semoga kita bisa membangun rumah tangga 

yang bahagia seperti keluarga cemara,,,amin,,,, 

7.   Dr. Ir Harsoyo, M.Sc Selaku Rektor Uiniversitas Islam Indonesia,. 

8.   Dr. Dwipraptono Agus Harjito, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi 



xi 

 

xi 

 

Universitas Islam Indonesia. 

9. Buat adikku Muhammad Arifin & Danang miko wijaya terima kasih atas doa 

dan dukungan yang selama ini yang kalian berikan, semoga kelak kalian bisa 

menjadi orang yang bermanfaat luas bagi keluarga, agama dan bangsa.  

10. Untuk saudara seperjuangan skripsi, Ervin Sapto Nugroho, bosss ayo gek di 

rampungke wis wayahe rabi je.....heheheh...buat Febriana Fatmawati 

Putri...sabar ini ujian...insyaallah bahagia pada waktunya layakanya surga yang 

di rindukan,,heheheh, 

11. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam.  Hmi Komisariat FE UII (The 

Legend 2010, Kalian Emang Jossss), Hmi UII (Yoga, Febia, Sabil, Mujib, Dolly, 

Buyung, Mardiana, Sari, Fatur, Wahyudin, dkk), Hmi Cabang Yogyakarta 

(Muhib, Mujib, Alis, Riyan, Sari,Manan, Sabil, Naulul, Ervin, Resti,Aminah, 

Fatur, Haekal 22 Nya, Baidowi, Mahfut, gendon ) Kohati (Asti Derry, Lotta, Ayu 

dkk) Kpc (Rusdi, Wahyudi, Qutub Dkk), Lemi (Dimas, Harun dkk), Lapmi 

(Wahid, Tufik, dkk) dan Segenap Alumni Hmi. 
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Ghafur, ust Aliman Mas Didi, Usman dkk) 
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