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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian survey. Sugiyono (2005:7) 

mengemukakan penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada 

populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari 

sampel yang diambil dari populasi tersebut dan menggunakan kuesioner 

sebagai alat pengumpulan data yang pokok. 

B. Lokasi Penelitian 

 Berdasarkan penelitian ini, tentang pengaruh beban kerja terhadap 

kepuasan kerja dengan stress kerja sebagai variabel mediasi, peneliti 

mengambil lokasi  penelitianpadaPT. Malang Post CemerlangKota Malang. 

Beralamat di komplek wow sawojajar mas cluster apple 1-9 Sawojajar, Kota 

Malang.  

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Variabel menurut Arikunto (2006:118) adalah objek penelitian atau 

apa saja yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Pada penelitian ini 

terdapat tiga jenis variabel penelitian yaitu sebagai berikut : 
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a. Variabel independen 

Variabel independen adalah variabel yang berdiri sendiri atau tidak 

terpengaruh oleh variabel lainnya. Variabel independen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Beban Kerja (X). 

b. Variabel Mediasi 

Variabel mediasi adalah variabel yang mempengaruhi hubungan 

antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi 

hubungan yang tidak langsung sehingga, variabel independen tidak 

langsung menjelaskan atau menpengaruhi variabel dependen.Variabel 

mediasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Stress Kerja (Z). 

c. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang tidak bisa berdiri sendiri 

atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel 

dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah KepuasanKerja 

(Y). 

2. Definisi Operasional Variabel 

a. Variabel independen (X) 

Beban kerja merupakansuatu tuntutan tugas-tugas yang harus 

dikerjakan oleh karyawan bagian redaksi dalam kurun waktu 

tertentu.Indikator dari beban kerja meliputi : 

1) Tuntutan Tugas (Task Demands)(X1.1) 

2) Tuntutan Usaha atau tenaga (Effort)(X1.2) 

3)  Tuntutan Kinerja (Performansi) (X1.3) 
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b.Variabel Mediasi (Z) 

 Stress kerja merupakan reaksi negatif dari karyawan bagian redaksi 

sebagai akibat dari tuntutan, hambatan, atau peluang yang terlampau 

banyak dalam bekerja. Indikator dari stress kerja meliputi : 

1) Reaksi negatif secara fisik(Z1.1) 

2) Reaksi negatif secara psikologi(Z1.2) 

3) Reaksi negatif secara perilaku (Z1.3) 

c. Variabel Dependen (Y) 

Kepuasan kerja merupakan keadaan emosional dari karyawan 

bagian redaksi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap 

pekerjaan mereka. Perasaan tersebut akan tampak dari sikap positif 

karyawan bagian redaksi terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang 

dihadapi di lingkungan kerjanya. Indikator dari kepuasan kerja 

meliputi : 

1) Perasaan tentang pekerjaan yang secara mental menantang (Y1.1) 

2) Perasaan tentang ganjaran yang pantas (Y1.2) 

3) Perasaan tentang kondisi kerja yang mendukung (Y1.3) 

4) Perasaan tentang rekan kerja yang mendukung (Y1.4) 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 
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(Sugiyono, 2013:215).Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

karyawan bagian redaksi di PT. Malang Post Cemerlang Kota Malang yang 

berjumlah 42 orang. 

2.Sampel 

Sampel menurut Arikunto (2006:113) adalah alat atau fasilitas yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pengerjaanya 

lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan 

sistematis sehingga lebih mudah diolah. Sampel dalam penelitian ini 

menggunakan metode total samplingyaitu, dengan menjadikan seluruh 

populasi sebagai sampel, sehingga jumlah sampel pada penelitian ini 

adalah 42 karyawan. 

E. Jenis dan Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder yang relevan dengan tujuan penelitian. Sedangkan data 

primer dan data sekundernya adalah: 

a.  Data Primer 

 Pendapat Mashyuri (2010:113) menyatakandata primer adalah data 

yang diperoleh dari lapangan yang diperoleh melalui pengamatan, 

wawancara, dan kuesioner. Data primer dalam penelitian ini adalah data 

yang diperoleh langsung dari PT. Malang Post Cemerlang Kota Malang 

dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan (kuesioner). 
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b.  Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung, antara lain melalui dokumen-dokumen seperti 

buku, jurnal, artikel, browsing, maupun modul serta sumber lain yang 

mendukung penelitian ini (Masyhuri,2010). Peneliti mengumpulkan data 

pendukungdari PT. Malang Post Cemerlang Kota Malang. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Kuesioner 

  Kuesioner merupakan suatu metode pengumpulan data dengan 

mengadakan pengamatan secara langsung dan pencatatan secara sistematis 

terhadap objek yang dijadikan sumber data secara tertulis dan disebarkan 

langsung kepada responden yang akan diteliti. Responden diberi alternatif 

dalam menjawab pertanyaan yang tersedia. 

b. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan data dengan 

mempelajari dan menganalisis  dengan cara melihat atau menyalin catatan 

kertas kerja terkait objek dan buku-buku  yang berkaitan dan memberikan 

informasi tentang beban kerja, stress kerja dan kepuasan kerja. 
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G. Teknik Pengukuran Variabel 

Teknik pengukuran item dalam angket menggunakan skala likert. Skala 

likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial 

(Sugiyono, 2004). Variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item yang 

dapat berupa pertanyaan-pertanyaan yang dibedakan menjadi 2 macam 

pernyataan yaitu: 

1. Unfavorable  

Suatu pernyataan sikap yang berisi hal-hal negatif mengenai objek sikap, 

yaitu yang bersifat, yaitu yang bersifat tidak mendukung ataupun kontra 

terhadap objek sikap yang akan diungkap. Pada penelitian ini variabel 

Beban Kerja (X) dan Stress Kerja (Z) mengandung item pernyataan 

unfavorable. Masing-masing jawaban miliki bobot skor yang berbeda dari 

proses pemberian skor ini dihasilkan 5 kategori, yaitu : 

1. Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1 

2. Jawaban Tidak Setuju (TS) dengan skor 2  

3. Jawaban Cukup  (C) dengan skor 3 

4. Jawaban Setuju (S) dengan skor 4  

5. Jawaban Sangat Setuju (SS) dengan skor 5  

2. Favorable 

Suatu pernyataan sikap berisikan hal- hal positif mengenai objek sikap, 

yaitu kalimatnya bersifat mendukung atau memihak objek sikap. Pada 
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penelitian ini, Kepuasan kerja sebagai variabel Y mengandung item 

pernyataan favorable. 

 Adapun kaidah keputusan dimana untuk jawaban dari responden 

dikaitkan dengan kriteria-kriteria sebagai berikut : 

1. Jawaban A (Sangat Tidak Setuju) diberi skor 1, yang berarti jawaban dari 

beban kerja mempunyai indikasi sangat rendah dan stress kerja mempunyai 

indikasi sangat rendah lalu, kepuasan kerja sangat rendah dalam 

pengukurannya. 

2. Jawaban B (Tidak Setuju)  diberi skor 2, yang berarti jawaban dari beban 

kerja mempunyai indikasi rendah dan stress kerja mempunyai indikasi yang 

rendah serta, kepuasan kerja mempunyai indikasi rendah dalam 

pengukurannya. 

3. Jawaban C (Cukup/Netral) diberi skor 3, yang berarti jawaban dari beban 

kerja mempunyai indikasi cukup dan stress kerja cukup serta, kepuasan 

kerja mempunyai indikasi cukup dalam pengukurannya. 

4. Jawaban D (Setuju) diberi skor 4, yang berarti jawaban dari beban kerja 

mempunyai indikasi tinggi dan stress kerja tinggi serta, kepuasan kerja 

mempunyai indikasi tinggi dalam pengukuranya. 

5. Jawaban E (Sangat Setuju) diberi skor 5, yang berarti jawaban dari beban 

kerja mempunyai indikasi sangat tinggi dan stress kerja sangattinggi  serta, 

kepuasan kerja mempunyai indikasi sangat tinggi dalam pengukuranya. 
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H. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang 

digunakan. Suatu instrumen dikatakan valid jika menunjukkan alat ukur 

yang dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur (Sanusi, 2011:76) dengan 

demikian, instrumen yang valid merupakan instrumen yang benar-benar 

tepat untuk mengukur apa yang hendak di ukur. 

Cara yang dipakai dalam menguji tingkat validitas adalah dengan 

variabel internal, yaitu menguji apakah terdapat kesesuaian antara bagian 

instrument secara keseluruhan. Pengukurannya menggunakan analisis butir 

yaitu dengan cara mengkorelasikan skor-skor yang ada menggunakan 

rumus korelasi pearson product moment seperti yang dikemukakan 

Riduwan (2006:110) dengan rumus sebagai berikut : 

n(∑XiY1) – (∑Xi). (∑Yi) 

rhitung=√{𝑛. ∑Xi
2 − (∑Xi)

2 } . {n. (∑Yi
2 − (∑Yi)

2 } 

Keterangan : 

rhitung = Nilai koefisien korelasi 

∑Xi  = Jumlah skor item 

∑Yi  = Jumlah skor total (seluruh item) 

n  = Jumlah responden 
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 Kriteria pengujian dengan membandingkan hasil dari nilai r 

perhitungan dengan nilai r yang terdapat dalam tabel. Jika hasil nilai r 

hitung > r tabel pada alpha tertentu maka dikatakan signifikan sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pertanyaan adalah valid, sedangkan r hitung < r 

tabel maka  instrument tersebut dinyatakan tidak valid. Kriteria yang 

diterapkan adalah r hitung (koefisien korelasi) > r tabel  (nilai kritis) 

dengan α = 0,05. Jika koefisien korelasi lebih besar dari nilai kritis maka 

alat tersebut dapat dikatakan valid. 

2. Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas data digunakan untuk mengetahui apakah alat 

pengumpul data pada dasarnya menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, 

kestabilan atau konsistensinya. Instrumen yang reliabel adalah instrumen 

yang apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama 

akan menghasilkan data sama.Reliabilitas diukur dengan uji statistik 

cronbrach alpha (α) dengan cara membandingkan nilai Alpha dengan 

standardnya, reliabilitas suatu konstruk variabel dinyatakan baik jika 

memiliki nilai Cronbrach Alpha > 0,60.  

Pengujian reliabilitas inidapat juga dilakukan dengan 

membandingkan nilai koefisien rhitungyang terdapat dalam kolom 

Cronbach’s Alpha if Item Deleted dengan rtabelproduct moment. Jika nilai 

koefisien Cronbach’s Alpha lebih besar dari nilai r table (r hitung > r tabel) 

artinya kuesioner tersebut memenuhi persyaratan reliabilitas 

(Arikunto,2006:184).  
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I. Teknik Analisis Data 

a. Rentang Skala 

   Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan 

menilai variabel yang diteliti. Dalam penelitian rentang skala digunakan 

untuk mengetahui hasil dari perhitungan dengan menggunakan rumus 

rentang skala (Umar,2001:225), sebagai berikut : 

Rentang Skala (RS) = 
n (m−1)

m
 

Keterangan : 

RS= Rentang skala  

n = Jumlah sampel  

m= Jumlah alternatif jawaban 

  Berdasarkan rumus diatas, maka dapat diperoleh rentang skala 

perhitungan sebagai berikut : 

   RS = 
42(5−1)

5
= 33,6 

 RS = 34 (bulat) 

   Hasil perhitungan rentang skala yang diperoleh selanjutnya 

dikontribusikan dalam tabel. Berdasarkan perhitungan rentang skala 

diperoleh sebesar 34 dengan demikian skala penelitian  kriteria adalah : 
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Tabel 3.1. Rentang Skala Beban Kerja, Stress Kerja  

dan Kepuasan Kerja 

Skor Variabel Kepuasan Kerja 

Beban Kerja Stress Kerja 

42-75 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 

76-109 Rendah Rendah Rendah 

110-143 Cukup Cukup Cukup 

144-177 Tinggi     Tinggi     Tinggi 

178-210 Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 

Sumber : Data primer diolah (2017) 

b. Analisis Jalur (Path Analysis) 

 Analisis jalur merupakan pengembangan lebih lanjut dari analisis 

regresi berganda dan bivariat. Analisis jalur  menguji persamaan regresi 

yang melibatkan beberapa variabel eksogen dan endogen sekaligus sehingga 

memungkinkan pengujian terhadap variabel mediating / interverning atau 

variabel antara. Disamping itu analisis jalur bisa mengukur hubungan 

langsung dan tidak langsung antar variabel dalam model (Ghozali, 2008:93). 

Diagram jalur memberikan secara eksplisit hubungan kausalitas antar 

variabel berdasarkan teori. Anak panah menunjukkan hubungan antar 

variabelpmerupakan notasi dari koefisien jalur (path coefficient) untuk setiap 

variabel eksogen. Koefisien jalur menunjukkan pengaruh langsung variabel 

eksogen terhadap variabel variabel endogen. Sedangkan emenunjukkan 

faktor residual yang fungsinya menjelaskan pengaruh variabel lain yang 

telah teridentifikasi oleh teori, tetapi tidak diteliti atau variabel lainnya yang 

belum teridentifikasi oleh teori, atau muncul sebagai akibat dari kekeliruan 

pengukuran variabel Setiap nilai p menggambarkan jalur dan koefisien jalur.  
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Berdasarkan gambar model jalur diajukan hubungan berdasarkan teori 

bahwa beban kerja mempunyai hubungan langsung dengan stress kerja(p1). 

Demikianpun, stress kerja mempunyai hubungan langsung terhadap 

kepuasan kerja (p2). Namun demikian, beban kerja mempunyai hubungan 

tidak langsung ke kepuasan kerja (p3). Hubungan langsung terjadi jika satu 

variabel mempengaruhi variabel lainya. Hubungan tidak langsung terjadi 

jika ada variabel ketiga yang memediasi hubungan kedua variabel ini. Stress 

kerja sebagai variabel ketiga yang memediasi hubungan antara beban kerja 

terhadap kepuasan kerja . 

Koefisien jalur adalah koefisien regresi standar  atau disebut ‘beta’ 

yang menunjukkan pengaruh langsung dari suatu variabel eksogen terhadap 

variabel endogen dalam suatu model jalur tertentu. Oleh karena itu, jika 

suatu model mempunyai dua atau lebih variabel-variabel penyebab maka 

koefisien-koefisien jalurnya merupakan koefisien-koefisien regresi parsial 

yang mengukur besarnya pengurus suatu variabel terhadap variabel lain 

dalam suatu model jalur tertentu yang mengontrol dua variabel lain 

sebelumnya dengan menggunakan data yang sudah distandarkan. 

 Berikut adalah gambaran model jalur diajukan hubungan berdasarkan 

teori  bahwa beban kerja mempunyai hubunganlangsung dengan stress kerja 

(p1) demikianpun stress kerja juga mempunyai hubungan  langsung ke 

kepuasan kerja (p2). Namun demikian, beban kerja juga mempunyai 

hubungan tidak langsung ke kepuasan kerja (p3).Stress kerja sebagai 
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variabel ketiga yang memediasi hubungan antara beban kerja terhadap 

kepuasan kerja . 

1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh beban kerja terhadap stress 

kerja, digunakan model jalur dengan persamaan sebagai berikut : 

Z = a + bX + e 

    Keterangan : 

Z = Stress kerja 

a = Konstanta, yaitu besarnya nilai Y ketika X = 0 

b = Arah koefisen regresi 

X = Beban kerja 

e = Faktor pengganggu 

Jika koefisien b bernilai positif. Maka dapat diartikan bahwa antara 

variabel bebas dan variabel terikat terdapat korelasi positif atau searah. 

Dengan kata lain, peningkatan atau penurunan variabel bebas diikuti 

dengan kenaikan atau penurunan variabel terikat. Sedangkan jika 

koefisien b bernilai negatif, maka menunjukkan arah yang berlawanan 

antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan kata lain, setiap 

peningkatan variabel bebas akan diikuti dengan penurunan variabel 

terikat atau sebaliknya. 

2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh stress kerja terhadap 

kepuasan kerja digunakan model jalur dengan persamaan sebagai 

berikut: 
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Y= a+b2Z+e 

Keterangan : 

Y = Kepuasan kerja 

a = Konstanta 

b2= Arah koefisien regresi  

Z = Stress kerja 

𝑒  = Faktor pengganggu 

3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh langsung beban kerja 

terhadap kepuasan kerja dan pengaruh stress kerja dalam memediasi 

beban kerja terhadap kepuasan kerja  yaitudengan cara membandingkan 

antara pengaruh langsung yaitu pengaruh beban kerja terhadap kepuasan 

kerja dan pengaruh tidak langsung yaitupengaruh beban kerja terhadap 

kepuasan kerja yang dimediasi oleh stress kerja.  

a. Pengaruh langsung (pengaruh beban kerja terhadap kepuasan kerja) 

Digunakan model jalur dengan persamaan sebagai berikut : 

Y= a+b3X3+e 

Keterangan : 

Y = Kepuasan kerja 

a = Konstanta 

b3= Arah koefisien regresi  

X= Beban kerja 

𝑒  = Faktor pengganggu 
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b. Pengaruh tidak langsung (yaitupengaruh beban kerja terhadap 

kepuasan kerja yang dimediasi oleh stress kerja) 

Digunakan model jalur dengan persamaan sebagai berikut : 

(bX.b2Z) + b3X3 

Keterangan : 

bX   = Beban kerja terhadap stress kerja 

b2Z  = Stress kerja terhadap kepuasan kerja 

b3X3= Pengaruh langsung beban kerja terhadap kepuasan kerja  

Apabila nilai koefisien hubungan langsung  > nilai koefisien 

hubungan tidak langsung, maka dapat dikatakan bahwa beban kerja 

berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja tanpa dipengaruhi 

stress kerja sebagai variabel mediasi. Dapat diartikan bahwa, tidak 

adanya pengaruh stress kerja dalam memediasi antara beban kerja 

terhadap kepuasan kerja. Apabila nilai koefisien hubungan langsung  

<  nilai koefisien hubungan tidak langsung, maka dapat dikatakan 

bahwa beban kerja berpengaruh tidak langsung terhadap kepuasan 

kerja. Artinya, adanya pengaruh stress kerja yang memediasi antara 

pengaruh beban kerja terhadap kepuasan kerja. 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dikembangkan untuk penelitian ini 

Gambar 3.1. Analisis Jalur 

Stress Kerja 

Beban Kerja Kepuasan Kerja 

P1 

P3 

P2 

4 
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J. Uji Hipotesis 

Penelitian ini menguji empat hipotesis yang diuraikan sebagai berikut : 

a. Hipotesis 1 

 Hipotesis yang menyatakan bahwa beban kerja memiliki pengaruh 

yang terhadap stress kerja pada karyawan PT. Malang Post Cemerlang Kota 

Malang, diuji dengan menggunakan Uji T sebagai berikut : 

1. Jika 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙maka 𝐻0 diterima dan 𝐻𝑎  ditolak 

2. Jika 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka 𝐻0ditolak dan 𝐻𝑎  diterima 

Keterangan : 

𝐻0 = Diduga  beban kerja tidak berpengaruh terhadap stress kerja  

𝐻𝑎  =Diduga beban kerja berpengaruh terhadap stress kerja 

 Jika  𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎  diterima berarti beban kerja mempunyai 

pengaruh  terhadap variabel stress kerja, sebaliknya jika 𝐻0diterima dan 𝐻𝑎  

ditolakberarti variabel beban kerja tidak berpengaruhterhadap stress kerja. 

b. Hipotesis 2 

Hipotesis yang menyatakan bahwa stress kerja berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja pada PT. Malang Post Cemerlang Kota Malang, diuji dengan 

menggunakan Uji T sebagai berikut : 

1. Jika 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka 𝐻0 diterima dan 𝐻𝑎  ditolak 

2. Jika 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎  diterima 

Keterangan : 

𝐻0 = Diduga  stress kerja tidak berpengaruh  terhadap kepuasan kerja  

𝐻𝑎  = Diduga stress kerjaberpengaruh  terhadapkepuasan kerja 
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Jika 𝐻0 diterima dan 𝐻𝑎  ditolak berarti variabel stress kerja tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja, jika 𝐻0 ditolak dan dan 𝐻𝑎  diterima 

berarti stress kerja berpengaruh terhadap variabel kepuasan kerja. 

c. Hipotesis 3 

Hipotesis yang menyatakan bahwa beban kerja berpengaruh langsung 

terhadap kepuasan kerja pada PT. Malang Post Cemerlang Kota Malang, 

diuji dengan menggunakan menggunakan Uji F sebagai berikut : 

1. Jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka 𝐻0 diterima dan 𝐻𝑎  ditolak 

2. Jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎  diterima 

Keterangan : 

𝐻0 = Diduga beban kerja tidak berpengaruh langsung terhadap kepuasan 

kerja  

𝐻𝑎  = Diduga beban kerja berpengaruh  langsungterhadap kepuasan kerja 

Jika 𝐻0 diterima dan 𝐻𝑎  ditolak berarti variabelbeban kerja tidak 

berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja, jika 𝐻0 ditolak dan dan 𝐻𝑎  

diterima berarti beban kerja berpengaruh  langsung terhadap kepuasan kerja. 

d. Hipotesis 4 

 Hipotesis yang menyatakan bahwa stress kerja memediasi 

pengaruh antara bebankerja terhadap kepuasan kerja pada PT. Malang Post 

Cemerlang Kota Malang, diuji dengan membandingkan pengaruh langsung 

dan pengaruh tidak langsung dari hasil koefisien jalur sebagai berikut : 
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1.Jika koefisien pengaruh langsung  > koefisien pengaruh tidak langsung 

maka 𝐻0 diterima dan 𝐻𝑎  ditolak 

2. Jika koefisien pengaruh langsung  < koefisien pengaruh tidak langsung 𝐻0 

ditolak dan 𝐻𝑎  diterima 

Keterangan : 

𝐻0 = Diduga  stress kerja tidak memediasi pengaruh beban kerja terhadap 

kepuasan kerja  

𝐻𝑎  = Diduga stress kerja memediasi pengaruh beban kerja terhadap 

kepuasan kerja 

Jika 𝐻0 diterima dan 𝐻𝑎  ditolak berarti variabel stress kerja tidak 

memediasi pengaruh beban kerja terhadap kepuasan kerja, jika 𝐻0 ditolak 

dan dan 𝐻𝑎  diterima berarti stress kerja memediasi pengaruh beban kerja 

terhadap kepuasan kerja. 

 




