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INTISARI 

Efektifitas organisasi sangat bergantung dari kualitas sumber daya manusia yang tersedia 

didalamnya karena sumber daya manusia merupakan aset paling penting dalam sebuah 

organisasi. Di era globalisasi dalam sebuah organisasi instansi, mengelola SDM merupakan 

hal terpenting dalam agenda organisasi. 

Kesuksesan perusahaan bisa dilihat dari kinerja SDM yang telah dicapai oleh 

karyawannya, , karena baik buruknya kinerja yang dicapai oleh karyawan akan berpengaruh 

pada kinerja dan keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. 

Permasalahan mengenai kinerja SDM merupakan permasalahan yang akan selalu 

dihadapi oleh pihak manajemen perusahaan. Karena itu manajemen perlu mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja SDM, sehingga dapat meningkatkan kinerja SDM agar 

sesuai dengan harapan perusahaan. 

Dalam penelitian ini stress kerja berfungsi sebagai variabel intervening, koefisien 

beban kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja SDM secara langsung lebih kecil daripada 

melalui stress kerja sebagai variabel intervening. Dan stress kerja berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kinerja SDM di Pengawas Urusan Kereta Semarang Tawang. Penilitian 

ini mengimplikasikan dan mendukung dengan konsep dasar yang digunakan serta penelitian 

emphiris yang terdahulu, sehingga menimbulkan hasil yang relevan yaitu bahwa stress kerja 

di PUK Semarang Tawang dapat digunakan sebagai variabel intervening antara beban kerja 

dan kepuasan kerja terhadap kinerja SDM.  
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