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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penulis melakukan penelitian di Rumah Sakit Muhammadiyah Babat, 

Lamongan yang terletak di Jl. KHA. Dahlan No. 14 Babat, Lamongan Jawa 

Timur 62271. Rumah Sakit Muhammadiyah Babat termasuk kedalam sebuah 

organisasi yang bergerak di bidang kesehtan. Rumah sakit ini merupakan 

rumah sakit swasta yang termasuk juga ke dalam amal usaha 

Muhammadiyah. Oleh karena itu, rumah sakit ini membutuhkan tenaga medis 

yang cukup profesional, terampil dan cekatan sehingga kinerja yang dicapai 

dapat memenuhi tujuan rumah sakit dalam melayani pasien. 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian survey yaitu jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian 

ini, sesuai dengan yang dikemukakan oleh singarimbun (2001). Penelitian 

survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan 

menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data. 

3. Variabel Penelitian 

a. Variabel Bebas (independent variabel) 

Menurut Sugiyono (2011) variabel ini sering disebut sebagai variabel 

stimulus, predikator, antecedent. Dalam bahasa indonesia sering disebut 
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variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang (terikat). Di dalam penelitian ini variabel 

bebasnya adalah beban kerja. 

b. variabel Intervening (intervening variabel) 

Variabel intervening (Z) adalah variabel yang membantu 

mengkonsepkan dan menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat (Sekaran, 2006). Variabel ini merupakan variabel penyela 

antara yang terletak diantara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). 

Sehingga variabel bebas (X) tidak langsung mempengaruhi variabel terikat 

(Y). Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai variabel intervening 

adalah stres kerja. 

4. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional merupakan penjelasan tentang bagaimana operasi 

atau kegiatan yang harus dilakukan untuk memperoleh data atau 

menunjukkan indikator widayat (2004:31). Definisi operasional variabel 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Variabel Definisi Indikator Item 

Kinerja (Y) kinerja adalah prestasi 

kerja atau hasil kerja 

baik kualitas maupun 

kuantitas yang dicapai 

SDM dalam periode 

waktu tertentu 

dalammelaksanakan 

tugas kerjanya sesuai 

dengan tanggung jawab 

Ketepatan 

Waktu 

Ketepatan Waktu 

Merupakan tingkat 

aktivitas 

diselesaikan pada 

awal waktu yang 

dinyatakan, dilihat 

dari sudut koordinasi 

dengan hasil output 

serta 

memaksimalkan 
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yang diberikan 

kepadanya. 

waktu yang tersedia 

untuk aktivitas lain. 

Kuantitas Merupakan jumlah 

yang dihasilkan 

dinyatakan dalam 

istilah seperti jumlah 

unit, jumlah siklus 

aktivitas yang 

diselesaikan. 

Kualitas Kualitas kerja diukur 

dari persepsi 

karyawa terhadap 

kualitas pekerjaan 

yang dihasilkan serta 

kesempurnaan tugas 

terhadap 

keterampilan dan 

kemampuan 

karyawan. 

Beban Kerja 

(X) 

Beban kerja merupakan 

serangkaian tugas – 

tugas yang diberikan 

kepada karyawan untuk 

diselesaikan dalam 

waktu tertentu. 

Target yang 

harus dicapai 

Pandangan individu 

mengenai besarnya 

target kerja yang 

diberikan untuk 

menyelesaikan 

pekerjaannya, 

misalnya untuk 

mendesain, 

mencetak, dan 

finishing. 

Pandangan 

mengenai hasil kerja 

yang harus 

diselesaikan dalam 

jangka waktu 

tertentu. 

Kondisi 

Pekerjaan 

Mencakup tentang 

bagaimana 

pandangan yang 

dimiliki oleh 

individu mengenai 

kondisi 

pekerjaannya, 

misalnya mengambil 

keputusan dengan 

cepat pada saat 

pengerjaan barang 
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dan kerusakaan pada 

mesin produksi, 

serta mengatasi 

kejadian yang tak 

terduga seperti 

melakukan 

pekerjaan ekstra 

diluar waktu yang 

telah ditentukan.  

Standar 

Pekerjaan 

Kesan yang dimiliki 

oleh individu 

mengenai 

pekerjaannya, 

misalnya perasaan 

yang timbul 

mengenai beban 

kerja yang harus 

diselesaikan dalam 

jangka waktu 

tertentu 

Stres Kerja 

(Z) 

Stres kerja merupakan 

suatu kondisi atau 

perasaan tertekan baik 

secara fisik maupun 

nonfisik yang dialami 

oleh seseorang akibat 

dari kondisi atau 

lingkungan 

pekerjaannya. 

Gejala 

Psikologis 

stres pada seorang 

karyawan yang 

mengalami 

perubahan psikis, 

meliputi ketidak 

puasan dalam 

bekerja, ketegangan, 

kejenuhan, dan 

kecemasan. 

Gejala 

Fisiologis 

stres yang dapat 

menciptakan 

perubahan dalam 

metabolisme tubuh 

secara fisik, meliputi 

meningkatnya detak 

jantung, sakit 

kepala, dan 

kesemutan. 

Gejala 

Perilaku 

stres yang 

berpengaruh 

terhadap perubahan 

produktivitas pada 

karyawan, meliputi 

menurunnya 

produktivitas, 

meningkatnya 
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absensi, 

meningkatnya 

konsumsi merokok 

dan alkohol, 

kehilangan nafsu 

makan dan 

gangguan tidur. 

 

5. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Menurut djarwanto dalam Supriyanto & Maharani (2013:181) populasi 

adalah duga. jumlah dari keseluruhan obyek (satuan-satuan atau individu-

individu) yang karakteristiknya hendak diduga. Adapun populasi dalam 

penelitian ini yaitu seluruh perawat yang ada pada ruang rawat inap (ruang 

perawatan) rumah sakit Muhammadiyah Babat yang berjumlah 33 

perawat. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak 

diselidiki, dan dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Menurut 

Fuad Mas’ud (2004) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi.  

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini, pengambilan sampel 

menggunakan teknik non-probabilty sampling dengan sampling jenuh atau 

sensus. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 33 perawat. 
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6. Jenis Data 

a. Data Kualitatif 

Data  kualitatif pada penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil 

wawancara dengan kepala bagian seksi keperawatan dan kesekretariatan 

di Rumah Sakit Muhammadiyah Babat. Teori, penelitian terdahulu dan 

informasi lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dilakukan 

penelitian. Dimana data kualitatif merupakan data bukan dalam bentuk 

angka dan tidak dapat dihitung. 

b. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif merupakan data yang diperoleh dalam bentuk angka-

angka yang dapat dihitung, diperoleh dari kuisioner yang dibagikan 

kepada responden dan berkaitan terhadap masalah yang diteliti. 

7. Sumber Data 

a. Data Primer 

Menurut Sugiyono (2012:139) menjelaskan sumber primer adalah 

sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. 

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui cara menyebarkan 

kuesioner dan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-

pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu 

data primer diperoleh melalui kuesioner dengan menggunakan skala 

Likert 1-5 yang diberikan kepada responden, yaitu perawat baik laki-laki 
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maupun perempuan di rumah sakit Muhammadiyah Babat. Data yang 

didapatkan juga berupa identitas dan persepsi atau pendapat responden 

tentang beban kerja, kinerja dan stres kerja. 

b. Data Sekunder 

Menurut Sugiyono (2012:141) mendefinisikan data sekunder adalah 

sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan 

memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, 

serta dokumen perusahaan. Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah catatan atau laporan historis yang telah tersusun 

dalam arsip yang tidak dipublikasikan maupun yang dipublikasikan 

perusahaan secara langsung serta laporan-laporan yang yang 

berhubungan dengan penelitian ini, berupa data absen, dll pada perawat 

di rumah sakit Muhammadiyah Babat. 

8. Tehnik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah:  

a. Kuesioner  

Suatu metode dimana peneliti menyusun daftar pertanyaan secara 

tertulis kemudian dibagikan kepada responden untuk memperoleh data 

yang berhubungan dengan penelitian. Isi kuesioner terdiri dari : 
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1. Identitas responden, yaitu mengenai nama, jenis kelamin, usia, 

pendidikan, dan bagian (jabatan pekerjaan).  

2. Pertanyaan mengenai tanggapan responden mengenai variable : Beban 

Kerja, Kinerja dan Stres Kerja. 

Dalam penelitian ini, jawaban yang diberikan oleh para perawat 

kemudian diberi skor dengan mengacu pada skala Likert. Skala Likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

kelompok orang tentang fenomena sosial” (Sugiyono, 2004: 86).  

b. Wawancara  

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey 

yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian 

(Indriantoro dan Supomo, 2002). Wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini dilakukan pada Rumah Sakit Muhammadiyah Babat untuk 

memperoleh data mengenai perawat yang berkaitan dengan penelitian 

ini. 

c. Observasi  

Dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke obyek 

penelitian. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data yang 

mendukung hasil kuesioner yang telah disebarkan ke para responden. 

Dalam hal ini obyek penelitian adalah perawat Rumah Sakit 

Muhammadiyah Babat. 
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d. Dokumentasi 

Merupakan metode untuk mendapatkan data penunjang penelitian yang 

diperoleh dari dokumen-dokumen terkait dan literatur yang memberikan 

informasi tentang beban kerja, kinerja, dan stres kerja. 

9. Teknik Pengukuran Variabel 

Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel 

kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun 

item-item instrument dalam bentuk pertanyaan dan pernyataan.  

Dalam operasionalisasi variabel ini, variabel X diukur oleh instrumen 

pengukur dalam bentuk kuesioner yang memenuhi pernyataan-pernyataan 

tipe skala likert. Skala likert menurut Sugiyono (2010:93) adalah sebagai 

berikut : “Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.” Untuk 

setiap pilihan jawaban diberi skor, maka responden harus menggambarkan, 

mendukung pernyataan. Untuk digunakan jawaban yang dipilih. 

Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak 

ukur menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau 

pernyataan. 
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Tabel 3.1 

Skala Likert 

Pilihan 

Jawaban 

Keterangan  

Skor 

Indikator 

Beban Kerja Stres Kerja Kinerja 

STS Sangat Tidak 

Setuju 

1 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 

TS Tidak Setuju 2 Rendah Rendah Rendah 

N Netral 3 Cukup Tinggi Cukup Tinggi Cukup Tinggi 

S Setuju 4 Tinggi Tinggi Tinggi 

SS Sangat Setuju 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 

 

10. Uji Instrumen Peneitian 

a. Uji Validitas 

 Uji validitas adalah yang menunjukkan tingkat kevalidan keahlian 

suatu instrumen. Suatu instrnng menunjukkan tingkat kevalidan dan 

atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang kurang valid 

memiliki arti validitas rendah (Arikunto, 2006). Rumus yang digunakan 

adalah rumus korelasi product moment (Arikunto, 2006) sebagi berikut:  

𝑟
𝑥𝑦=

∑Χ𝑌

√(Ν∑Χ2−(∑Χ2)(Ν∑𝑌2−(∑𝑌2−)))
𝜋𝔯2 

Keterangan : 

𝔯𝑥𝑦  = Koefisien korelasi product moment 

Ν    = Jumlah subjek uji coba 
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∑𝑋   = Jumlah skor butir 

∑𝑋
2
  = Jumlah skor butir kuadrat 

∑𝑌   = Skor total 

∑𝑌
2
  = Jumlah skor total kuadrat 

∑𝑋𝑌  = Jumlah perkalian skor butir dengan skor total 

 Setelah itu angka korelasi yang diperoleh dibandingkan dengan 

angka kritik tabel korelasi nilai rt. Apabila r hitung nilainya diatas 

angka kritik taraf 5% maka pernyataan tersebut adalah valid. Untuk 

taraf signifikan (rt) 5% dengan angka kritik 0,361 (Sugiyono, 2004). 

Kriteria keputusan adalah jika r ≥ rt dengan taraf signifikansi 5% maka 

dinyatakan signifikan. Dalam pengolaan data uji validitas pada 

penelitian di Rumah Sakit Muhammadiyah ini menggunakan program 

SPSS. 

b. Uji Reliabilitas 

 Menurut Imam Ghozali (2011:47) uji reliabilitas adalah alat untuk 

mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator-indikator dari 

variabel atau konstruk. Untuk menganalisis reliabilitas, pengukuran 

dilakukan sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan 

pertanyaan lain atau mengukur korelasi antara jawaban pertanyaan 

dengan mengunakan SPSS yaitu uji Cronbach Alpha (α). Menurut 

Imam Ghozali (2011:48) suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel 
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jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,6. Penelitian ini 

menggunakan rumus dari (Arikunto, 2006) Dengan rumus sebagai 

berikut : 

𝑟11 = (
𝑘

𝑘 − 1
) (1 −

∑𝜎𝑏2

𝜎𝑟2
) 

Keterangan : 

𝑟11  = Realibilitas instrumen 

K  = Banyak butir pertanyaan 

∑𝜎𝑏2  = Jumlah varian butir dikuadratkan 

𝜎𝑏2  = Jumlah varian total dikuadratkan 

c. Uji Asumsi Klasik 

 Menurut Ghozali (2011: 105-166) uji asumsi klasik terdiri dari uji, 

Multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas dan uji 

linearitas. 

1. Uji Normalitas  

 Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, terdapat distribusi normal antara variabel terikat dan variabel 

bebas. Apabila distribusi data normal atau mendekati normal, berarti 

model regresi adalah baik. Pengujian untuk menentukan data 

terdistribusi normal atau tidak, dapat menggunakan uji statistik non- 

parametrik. Uji statistik non-parametrik yang digunakan adalah uji 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov (1-Sample K-S). Apabila 

hasilnya menunjukkan nilai probabilitas signifikan di atas 0,05, 

maka variabel terdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinieritas  

Uji Multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel 

independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi antara variabel independen. Pengujian ada tidaknya 

Multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dengan melihat 

nilai tolerance dan nilai VIF (Variance Inflation Factor). Nilai yang 

umum digunakan untuk menunjukkan Multikolinieritas yaitu nilai 

tolerance ≤ 0,10 atau nilai VIF ≥10 (Ghozali, 2009). Jika nilai VIF 

tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0.1, maka 

dapat dikatakan terbebas dari Multikolinieritas. 

3. Uji Heteroskedastisitas  

 Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain di dalam model regresi. Model regresi 

dikatakan baik apabila homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Homoskedastisitas yaitu apabila variance dari 

residual pengamatan satu ke pengamatan lainnya tetap. Apabila 

berbeda, disebut heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas 
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dilakukan dengan menggunakan uji glejser. Menurut Gujarati dalam 

Ghozali (2011: 142) uji glejser dilakukan untuk meregres nilai 

absolute residual terhadap variabel independen. Untuk menentukan 

terjadi heteroskedastisitas atau tidak adalah dengan melihat nilai Sig. 

atau signifikansi yang dihasilkan dari uji regresi tersebut. Kriteria 

yang digunakan adalah apabila nilai Sig. yang dihasilkan lebih dari 

0,05, maka terbebas dari asumsi heteroskedastisitas, sebaliknya jika 

nilai Sig. kurang dari 0,05 maka terjadi asumsi heteroskedastisitas. 

4. Uji Linieritas 

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel 

mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Uji 

ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang 

digunakan sudah benar atau belum (Ghozali, 2011). Dua variabel 

dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila signifikasi kurang 

dari 0,05. 

11. Teknik Analisis Data 

a. Rentang Skala 

Rentang skala yang akan digunakan untuk mengukur dan menilai 

variabel beban kerja, kinerja, dan stres kerja dalam penelitian pada 

Rumah Sakit Muhammadiyah Babat menggunakan rumus (Umar, 

2003;225) sebagai berikut : 
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𝑅𝑠 =
𝑛(𝑚 − 1)

𝑚
 

Keterangan : 

RS   = Rentang Skala 

N  = Jumlah sampel 

M  = Jumlah alternatif jawaban 

Berdasarkan rumusan diatas dan jumlah sampel yang ada maka 

diperoleh perhitungan sebagai berikut : 

𝑅𝑆 =  
33(5 − 1)

5
= 26 

Rentang skala yang diperoleh berdasarkan perhitungan tersebut 

sebesar 26, dengan demikian skala penelitian setiap kriteria sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2 

Rentang Skala Variabel Beban Kerja, Kinerja dan Stres Kerja 

Rentang Skala Beban Kerja Stres Kerja Kinerja 

33-58 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 

59-84 Rendah Rendah Rendah 

85-110 Cukup Cukup Cukup 

111-136 Tinggi Tinggi Tinggi 

137-162 Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 
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b. Analisis Jalur 

 Penelitian ini juga menggunakan analisis jalur (path analysis). 

Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda 

(Ghozali, 2011). Analisis jalur digunakan untuk menguji pengaruh 

variabel intervening pada penelitian ini. Hasil dari uji analisis jalur ini 

juga akan digunakan untuk membandingkan pengaruh mana yang lebih 

besar pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung, lalu dapat 

ditarik kesimpulan apakah dengan adanya variabel intervening ini dapat 

memperkuat atau justru memperlemah pengaruh independen terhadap 

dependen. Pada penelitian ini bisa dijelaskan dengan gambar sebagai 

berikut : 

Gambar 3.1 

Diagram Jalur Antar Variabel 

 

 

 

 

 

Persamaan jalur yang sesuai dengan gambar diatas adalah : 

1) Persamaan jalur 1 : Pengaruh Beban Kerja terhadap stres kerja. Stres kerja 

dirumuskan dalam persamaan berikut : Y = a + b1X 

Stres Kerja 

(Z) 

Kinerja (Y) 
Beban Kerja 

(X) 
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2) Persamaan Jalur 2 : Pengaruh Stres Kerja terhadap Kinerja. Kinerja 

dirumuskan dalam persamaan berikut Z = a + b2X + e 

3) Persamaan Jalur 3 : Pengaruh Beban Kerja terhadap Kinerja dirumuskan 

dalam persamaan berikut Y = a + b3X + e 

4) Persamaan Jalur 4 : Beban Kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

melalui stres kerja yang dirumuskan dalam persamaan berikut :  

Y = a + b 1X + b2Z + b3XZ + e 

Keterangan : 

Y  = Kinerja Perawat 

Z  = Stres Kerja 

X  = Beban Kerja 

β  = Beta 

β1  = Hasil Pengaruh Beban Kerja terhadap stres kerja 

β2  = Hasil Pengaruh Stres Kerja terhadap Kinerja 

β3  = Hasil Pengaruh Beban Kerja terhadap Kinerja 

12. Uji Hipotesis 

Berdasarkan hipotesis yang telah disajikan, penelitian ini menguji 

hipotesis dengan uji t 
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a. Uji Hipotesis 1 

Hipotesis 1 yang menyatakan diduga beban kerja berpengaruh 

signifikan terhadap stres kerja diuji dengan uji t. Setelah itu untuk 

mengetahui signifikan analisis jalur membandingkan antara nilai 

probabilitas 0,05 dengan nilai probabilitas Sig dengan pengambilan 

keputusan sebagai berikut : 

1) variabel beban kerja berpengaruh signifikan terhadap variabel stres 

kerja. Jika probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai 

probabilitas Sig atau (0,05 ≤ Sig), maka Ho diterima Ha ditolak, 

artinya tidak signifikan. 

2) Jika probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas 

Sig atau (0,05 ≥ Sig), maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya 

signifikan. 

3) Merumuskan hipotesis (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha) 

Ho : b = 0 artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel 

beban kerja (X1) terhadap variabel stres kerja (Z1). 

Ha : b ≠ 0 artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel beban 

kerja (X1) terhadap variabel stres kerja (Z1). 

4) Kriteria pengujian 

Ho diterima jika −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙<𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔<𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 berarti tidak ada pengaruh 

antara variabel beban kerja (X1) terhadap variabel stres kerja (Z1). 
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Ho ditolak jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔<−𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 berarti ada 

pengaruh antara variabel beban kerja (X1) terhadap variabel stres 

kerja (Z1). 

b. Uji Hipotesis 2 

Hipotesis 2 menyatakan diduga stres kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja diuji dengan uji t. Selanjutnya untuk mengetahui 

signifikasi analisis jalur membandingkan antara nilai probabilitas 0,05 

dengan nilai probabilitas Sig dengan pengambilan keputusan sebagi 

berikut : 

1) Jika Probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas 

Sig atau (0,05 ≤ Sig), maka Ho diterima dan Ha ditolak yang artinya 

tidak signifikan. 

2) Jika probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas 

Sig atau (0,05 ≥ Sig), maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya 

signifikan. 

3) Merumuskan hipotesis (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha) 

Ho : b = 0 artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel 

stres kerja (Z1) terhadap variabel kinerja (Y1). 

Ha : b ≠ 0 artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel stres 

kerja (Z1) terhadap variabel kinerja (Y1). 
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4) Kriteria pengujian 

Ho diterima jika −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙<𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔<𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 berarti tidak ada pengaruh 

antara variabel stres kerja (Z1) terhadap variabel kinerja (Y1). 

Ho ditolak jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔<−𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 berarti ada 

pengaruh antara variabel stres kerja (Z1) terhadap variabel kinerja 

(Y1). 

c. Uji Hipotesis 3 

 hipotesis 3 menyatakan diduga beban kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja diuji dengan uji t. Selanjutnya untuk mengetahui 

signifikansi analisis jalur membandingkan antara nilai probabilitas 0,05 

dengan nilai probabilitas Sig dengan pengambilan keputusan sebagai 

berikut : 

1) jika Probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas 

Sig atau (0,05 ≥ Sig0, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya 

signifikan. 

2) jika probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas 

Sig atau (0.05 ≥ Sig), maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya 

signifikan. 

3) Merumuskan hipotesis (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha) 

Ho : b = 0 artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel 

beban kerja (X1) terhadap variabel kinerja (Y1). 
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Ha : b ≠ 0 artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel beban 

kerja (X1) terhadap variabel kinerja (Y1). 

4) Kriteria pengujian 

Ho diterima jika −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙<𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔<𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 berarti tidak ada pengaruh 

antara variabel beban kerja (X1) terhadap variabel kinerja (Y1). 

Ho ditolak jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔<−𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 berarti ada 

pengaruh antara variabel beban kerja (X1) terhadap variabel kinerja 

(Y1). 

d. uji Hipotesis 4 

 Hipotesis 4 yang menyatakan beban Kerja berpengaruh terhadap 

kinerja melalui stres kerja sebagai variabel intervening dapat dilihat dari 

hasil uji sobel. Uji  Sobel bertujuan untuk menguji hipotesis mediasi. 

Caranya dengan membandingkan nilai z hitung dengan z tabel.  Jika 

nilai z hitung lebih besar dari nilai z tabel maka dapat dikatakan terjadi 

pengaruh mediasi yang signifikan. Uji hipotesi 4 dengan kriteria 

sebagai berikut : 

a) Jika nilai z hitung lebih besar dari nilai z tabel (z hitung > z tabel) 

maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

b) Jika nilai z hitung lebih kecil dari nilai z tabel (z hitung < z tabel) 

maka Ha ditolak dan Ho diterima. 
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e. Uji Sobel 

  Pengujian hipotesis mediasi dapat dilakukan dengan uji 

sobel. Uji sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh 

tidak langsung X terhadap Y melalui Z yang dihitung dengan rumus 

dibawah ini: 

𝑆𝑎𝑏 = √𝑏2𝑆𝑎2 + 𝑎2𝑆𝑏2 + 𝑆𝑎2𝑆𝑏2 

Keterangan: 

Sa = Standar error X-Z 

Sb = Standar error Z-Y 

b = Koefisien regresi Z-Y 

a = Koefisien regresi X-Z 

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung secara parsial, 

maka dihitung nilai z dari koefisien ab dengan rumus sebagai 

berikut:  

𝑧 =
𝑎𝑏

𝑆𝑎𝑏
 

 (Ghozali, 2011) 

Nilai z hitung ini dibandingkan dengan nilai z tabel dan jika nilai z 

hitung lebih besar dari nilai z tabel maka dapat disimpulkan bahwa 

terjadi pengaruh mediasi yang signifikan. 




