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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 faktorfaktor 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.

KATA PENGANTAR
Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya,
sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul : Model Penginkatan
Organizational citizenship Behavior melalui Employee Engagement. Ini untuk
memenuhinsalah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar
Sarjana Strata Satu pada Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Fakultas
Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta
Partala Harja dan Ibunda Untari Suriah atas segenap cinta dan kasih sayang serta
perhatian baik moril maupun materil

yang telah dicurahkan. Semoga Allah SWT

melimpakan Rahmat, Karunia, Kesehatan dan Keberkahan di dunia dan di akhiratatas
budi yang telah diberikan kepada penulis.
Penghargaan dan terima kasih kepada Dra. Wasitowati, MM selaku Dosen
Pembimbing yang telah membantu penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih
kepada :
1. Bapak Ir. Prabowo Setiyawan MT, PhD selaku Rektor Universitas Islam
Sultan Agung Semarang
2. Ibu Olivia Fachrunnisa S.E, MSi, PhD selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Dr. Ardia Adhiatma, S.E, MM selaku Ketua Program Studi Manajemen
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

4. Istri tercinta Sabilla Andini yang selalu mensupport sampai dengan skripsi ini
selesai
5. Anakku Dhat un-Nitaqain yang ikut berjuang bersama Ibu dalam menemani
Bapak mengerjakan skripsi ini sampai dengan selesai
6. Juga Adikku satu-satunya Silvia Ibni Harja yang senantiasa menyemangati
setiap langkahku
Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata
sempurna. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi
kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiiin.

Semarang, 25 Maret 2019

