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Abstraksi 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konflik peran terhadap 
stres kerja dengan menggunakan mediasi ketidakpastian dan kepuasan kerja. 
Adapun rumusan masalah yang diteliti adalah (1) Apakah konflik peran 
berpengaruh terhadap stres kerja karyawan, (2) Apakah konflik peran berpengaruh 
terhadap ketidakpastian karyawan, (3) Apakah ketidakpastian berpengaruh 
terhadap kepuasan kerja karyawan, (4) Apakah kepuasan kerja berpengaruh 
terhadap stres kerja karyawan, (5) Apakah konflik peran berpengaruh terhadap 
stress kerja melalui ketidakpastian dan kepuasan kerja. 

 Obyek penelitian adalah PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang 
Sidoarjo. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan variabel penelitian : 
Konflik Peran (X), Ketidakpastian (Z1), Kepuasan Kerja (Z2) dan Stres Kerja (Y). 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 
menggunakan metode sensus yaitu seluruh populasi dijadikan sampel. Sampel 
penelitian adalah seluruh karyawan Bank BRI Kantor Cabang Sidoarjo sebanyak 
63 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang di sebarkan 
kepada responden yang menjadi sampel penelitian. Metode analisis data yang 
digunakan untuk menjawab tujuan penelitian adalah menggunakan Path Analysis. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa (1) Konflik peran berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap stres kerja, (2) Konflik peran berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap ketidakpastian, (3) Ketidakpastian berpengaruh negatif dan 
signifkan terhadap kepuasan kerja, (4) Kepuasan kerja berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap stres kerja, (5) Variabel ketidakpastian dan kepuasan kerja 
tidak dapat mengintervening pengaruh konflik peran terhadap stress kerja. 
Kesimpulan yang didapat adalah hipotesis pertama sampai hipotesis ke empat 
yang diajukan ternyata semuanya mendukung. Hal ini mengindikasikan bahwa 
konflik peran dapat berpengaruh langsung terhadap stres kerja dan berpengaruh 
tidak langsung melalui ketidakpastian serta kepuasan kerja. 
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