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Penelitian ini merupakan jenis penelitian survei dengan judul ”Pengaruh Stres Kerja terhadap 

Prestasi Kerja Perawat Rumah Sakit Syaiful Anwar Malang”. 

Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui tingkat stres kerja yang terdiri dari stres 

fisiologis, stres psikologis dan stres perilaku yang ada pada perawat Rumah Sakit Syaiful Anwar 

Malang. Yang kedua untuk mengetahui tingkat prestasi kerja yang ada pada perawat Rumah 

Sakit Syaiful Anwar Malang. Yang ketiga untuk mengetahui apakah stres kerja berpengaruh 

signifikan terhadap prestasi kerja perawat pada Rumah Sakit Syaiful Anwar Malang. Yang 

keempat untuk mengetahui mana dari stres fisiologis, stres psikologis dan stres perilaku yang 

mempunyai pengaruh dominan terhadap perawat Rumah Sakit Syaiful Anwar Malang. 

Alat analisis yang digunakan yaitu regresi linier berganda, dengan uji hipotesis F-test dan uji t. 

Sementara untuk menguji kuisioner, penulis menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa stres kerja fisiologis, stres kerja psikologis dan stres 

kerja perilaku perawat Rumah Sakit Syaful Anwar Malang termasuk dalam kategori rendah. Hal 

ini dibuktikan dengan diperolehnya skor rata-rata variabel stres kerja fisiologis (X1) sebesar 145, 

stres psikologis (X2) sebesar 154 dan stres perilaku (X3) sebesar 155 yang berada pada rentang 

skala 109-155 yang terletak pada kategori rendah. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya tingkat 

kecakapan kerja, kualitas pekerjaan, pengembangan, tanggung jawab, pra karsa, ketabahan, 

kejujuran, loyalitas, kerja sama dan tingkah laku perawat Rumah Sakit Syaiful Anwar Malang 

dapat menciptakan prestasi kerja yang tinggi, yang dibuktikan oleh skor rata-rata variabel 

prestasi kerja sebesar 178 yang berada pada skala penilaian tinggi. Hasil regresi linier berganda 

dengan stres kerja fisiologis (X1), stres psikologis (X2) dan stres perilaku (X3) sebagai variabel 

bebas dan variabel prestasi kerja (Y) sebagai variabel terikat diperoleh Y = 15,944 + 0,394 X1 + 

0,957 X2 - 0,351 X3 + e dengan nilai R2 sebesar 0,704. Dari hasil analisis uji F diperoleh nilai 

FHitung sebesar 46,066 > nilai FTabel sebesar 3,15 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima yang 

berarti bahwa stres kerja fisiologis (X1), stres psikologis (X2) dan stres perilaku (X3) 

berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi kerja (Y). Dari hasil analisis uji t diperoleh nilai 

thitung X1 sebesar 2,190 > nilai ttabel sebesar 2,0017, nilai thitung X2 sebesar 6,456 > nilai 

ttabel sebesar 2,0017, nilai thitung X3 sebesar -3,588 > nilai ttabel sebesar 2,0017 sehingga Ho 

ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa stres kerja fisiologis (X1), stres psikologis (X2) dan 

stres perilaku (X3) berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi kerja (Y). Dari hasil uij t juga 

dapat dilihat bahwa stres psikologis (X2) mempunyai nilai thitung terbesar artinya variabel stres 

kerja psikologis (X2) mempunyai pengaruh dominan terhadap prestasi kerja perawat Rumah 

Sakit Syaiful Anwar Malang. 

 


