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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

“Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 

telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang 

lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap.” 

(QS. Al-Insyirah : 6-8) 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya.” 

(QS. Al-Baqarah: 286) 

“Banyak kegagalan dalam hidup dikarenakan orang-orang tidak menyadari 

betapa dekatnya mereka pada keberhasilan saat mereka menyerah” 

(Thomas Alfa Edison) 

 

PERSEMBAHAN: 

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua dan adek saya, serta saudara 

dan sahabat-sahabat saya yang senantiasa memberikan do’a, semangat dan 

dukungan. 
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INTISARI 

 Penelitian ini membahas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja 

SDM serta peran stres kerja sebagai variabel intervening dalam hubungan person-

organization fit terhadap kinerja SDM dan person-job fit terhadap kinerja SDM. 

Person-organization fit adalah kesesuaian antara karakteristik individu dengan 

karakteristik organisasi agar dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah 

disepakati. Person-job fit adalah suatu kesesuaian antara individu dengan 

pekerjaannya, yang dapat dilihat dari kesesuaian antara pengetahuan, kemampuan, 

dan keterampilan yang dimiliki oleh individu tersebut dengan tuntutan-tuntutan 

pekerjaan yang mereka dapatkan. Stres kerja merupakan keadaaan dimana 

seseorang merasa tidak nyaman yang disebabkan oleh lingkungan serta tuntutan-

tuntutan yang melebihi kapasitas dan kemampuan yang dapat diberikan sehingga 

menimbulkan emosi tidak terkontrol. Kinerja SDM merupakan ukuran tingkat 

kemampuan dan tingkat keberhasilan SDM yang dapat dilihat dalam segi kualitas 

dan kuantitas dari kontribusi dan hasil kerja yang telah di capai SDM dalam 

melaksanakan tugas perusahaan dalam satu periode waktu tertentu. 

Sampel dalam penelitian ini SDM KOSPIN JASA Brebes dibagian 

administrasi yang berjumlah 90 orang. Teknik pengambilan sampel dengan 

menggunakan teknik non-probability sampling dengan menggunakan metode 

sensus. Pengujian menggunakan software IBM SPSS versi 23 menunjukkan 

adanya pengaruh yang negatif dan signifikan antara person-organization fit, dan 

person-job fit terhadap stres kerja, serta antara stres kerja terhadap kinerja SDM. 

Adanya pengaruh positif dan signifikan antara person-organization fit, dan 

person-job fit terhadap kinerja SDM. Adanya pengaruh person-organization fit 

dan person-job fit terhadap stres kerja, serta peran stres kerja sebagai variabel 

intervening yang memediasi menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. 
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