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ABSTRAK 

 

LENY MARGARETHA. Pengaruh Beban Kerja Terhadap Stres Kerja dan Kepuasan Kerja 

Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Pada Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur). Tesis. Jakarta. Program Studi Magister 

Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 

Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan hasil kajian mengenai 

pengaruh beban kerja terhadap stres kerja dan kepuasan kerja serta dampaknya terhadap 

kinerja pegawai. Unit analisis penelitian ini adalah seluruh pegawai Unit Pelaksana 

Pelayanan Terpadu Jakarta Timur Kota Administrasi Jakarta Timur. Unit Observasi adalah 

sebanyak 65 pegawai tetap Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Jakarta Timur Kota 

Administrasi Jakarta Timur. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan skala likert 

skala 1-5. Metode penelitian menggunakan Structural Equation Modeling (SEM), dengan 

menggunakan paket program Smart PLS 3.2.8. Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa 

beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap stres kerja, beban kerja berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, beban kerja berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap kinerja , stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja, 

kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Pada penelitian ini pula 

menunjukan bahwa stress kerja dan kepuasan kerja memediasi pengaruh beban kerja terhadap 

kinerja secara negatif dan signifikan 

 

Kata Kunci: Beban kerja, Stres Kerja, Kepuasan Kerja dan Kinerja. 
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