
 PENGARUH STRES KERJA TERHADAP KINERJA PERAWAT 

DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI 

RSI SULTAN AGUNG SEMARANG 

 

SKRIPSI 

Untuk memenuhi sebagian persyaratan 

 Mencapai derajat Sarjana S1 

 

Program Studi Manajemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun oleh : 

ALFI ASTUTIK 

NIM : 30401210424 

 

 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

SEMARANG 

2016 

 



 
 

ii 

 



 
 

ii 

 

HALAMAN PENGESAHAN  

 

SKRIPSI 

PENGARUH STRES KERJA TERHADAP KINERJA PERAWAT 

DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI 

RSI SULTAN AGUNG SEMARANG 

 

Disusun oleh : 

ALFI ASTUTIK 

NIM : 30401210424 

 

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 07 September 2016 

Susunan Dewan Penguji 

 

Pembimbing,    Penguji I 

 

 

 

 

Zaenuddin,SE,MM  Dr. Nunung Ghoniyah, MM 

 

 Penguji II 

 

 

 

 

 Hj. Siti Sumiati, SE, M.Si 

 

Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar  

Sarjana Ekonomi 

Tanggal 07 September 2016 

 

 

 

 

Dra. Hj. Alifah Ratnawati, SE, MM 

Ketua Program Studi Manajemen 



 
 

iii 

 

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI 
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Nama  : Alfi Astutik 

NIM  : 30401210424 

Jurusan  : Manajemen 

Fakultas  : Ekonomi 

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul : “PENGARUH STRES KERJA 

TERHADAP KINERJA PERAWAT DENGAN KEPIASAN KERJA 

SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI RSI SULTAN AGUNG 

SEMARANG” dan diajukan untuk di uji pada tanggal 26 Agustus 2016, adalah 

hasil karya saya. 

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak 

terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara 

mengambil dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya 

sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, 

tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan 

pada penulis aslinya. 

Saya bersedia menarik skripsi yang saya ajukan, apabila terbukti saya melakukan 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, maka ( 

jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan orang yang berdo’a 

apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi ( segala 

perintah ) Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku,agar mereka selalu 

berada dalam kebenaran”. 

( QS.AL Baqarah:186 ) 

 

“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 

demikian itu adalah berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu”. 

( QS.AL Insyirah:6-8 ) 

 

PERSEMBAHAN 

 Kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberi semangat dan do’a 

 Kakak dan adikku yang selalu mendukungku 

 Sahabat-sahabatku 

Leny,yuni,elly,endah,ayuk,aji,desi,dewi,ayyun,muhtar,catur,tegar,wira,eiz

ar dan arif yang selalu menemaniku dan selalu menyemangatiku 

 Almamater tercinta UNISSULA 
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SULTAN AGUNG SEMARANG” dapat diselesaikan dengan baik. 

Adapun maksud dari penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat 

untuk menyelesaikan Program Strata 1 ( S1 ) pada Fakultas Ekonomi Jurusan 

Manajemen di Universitas Sultan Agung Semarang. 

Dalam penyusunan dan penulisan Skripsi ini terdapat hambatan dan 

rintangan yang Alhamdulillah dapat diatasi, berkat dorongan dan bantuan serta 

bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini 

perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Bapak Zaenuddin,SE,MM selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh 

kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis hingga pra skripsi ini 
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Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 
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telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan pra skripsi 

ini. 
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4. Ayah dan Ibuku tercinta,yang memberikan dukungan dan dorongan semangat 

yang luar biasa. 

5. Kakak dan Adikku semua,terimakasih atas dukungan dan dorongan. 

6. Widyawan Alma’arif Suttra terimakasih atas support serta motivasinya. 

7. Teman-teman serta sahabat-sahabatku tercinta Fakultas Ekonomi susah senang 

kita lewati bersama. 

8. Semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan pra 

skripsi ini dari awal hingga akhir. 

Penulis menyadari akan kekurangsempurnaan penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu 

segala kritik maupun saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan 

agar kelak dikemudian  

Hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik. 

Akhir kata penulis berharap semoga pra skripsi ini dapat bermanfaat begi semua 

pihak yang membacanya. 

Semarang,  Juni 2016 

Penulis, 

 

Alfi Astutik 


