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MOTTO 

“Man Jadda Wa Jadda, Man Shabara Zhafira, Man Sara Darbi Ala Washala” 

“Memilihlah dengan tanpa penyesalan.” (Mary Anne Radmacher) 

“Setiap orang memiliki rejeki masing-masing, janganlah iri terhadap rejeki orang 

lain.” 

“Yakinlah kau bisa dan kau sudah separuh jalan menuju ke sana.” (Theodore 

Roosevelt) 

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh 

jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha 

mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui” 

(QS. Al-Baqarah: 216) 

“Wahai mereka yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar 

dan solat. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang yang sabar.”  

(QS. Al-Baqarah: 153) 

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka 

(jawablah), bahwasannya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang 

yang berdo’a apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu 

memenuhi (segala perintah)Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar 

mereka selalu berada dalam kebenaran”.  

(QS. Al Baqarah: 186)  
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ABSTRAK  

Penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana pengaruh stres kerja dan 

K3 terhadap kinerja karyawan dimediasi oleh kepuasan kerja di PT. Budi 

Manunggal, Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh stres kerja dan K3 terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Jumlah sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini sebanyak 115 orang dari populasi karyawan sebanyak 400 

orang. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik simple 

random sampling. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data 

sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan 

analisis kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner 

dan wawancara. Teknik analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu uji t, uji F, analisis regresi berganda, dan analisis jalur. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa stres kerja memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan, K3 memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kepuasan kerja, namun tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan, stres kerja dan K3 memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan, kepuasan kerja 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Stres kerja, K3, 

dan kepuasan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan, 

pengaruh tidak langsung variabel stres kerja terhadap kinerja karyawan melalui 

kepuasan kerja yang lebih kecil daripada pengaruh secara langsung variabel stres 

kerja terhadap kinerja karyawan, pengaruh tidak langsung variabel K3 terhadap 

kinerja karyawan melalui kepuasan kerja yang lebih besar daripada pengaruh 

secara langsung variabel K3 terhadap kinerja karyawan. 

 

Kata Kunci: Stres Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kepuasan Kerja, 

Kinerja Karyawan 
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