
 

ABSTRAKSI 

 

Di tengah persaingan usaha yang semakin ketat seperti sekarang ini, baik 
itu oranisasi milik pemerintah atau BUMN terlebih lagi swasta dituntut untuk 
melakukan pekerjaan yang efektif dan efisien dengan hasil seoptimal mungkin. 
Agar dapat bertahan, maka orgnisasi-organisasi tersebut harus merubah kebiasaan 
yang dapat menghambat untuk memperoleh hasil yang maksimal. Termasuk 
kondisi kerja.   

Penelitian ini menguji bagaimana kondisi tertentu pada pekerjaan 
berdampak pada stress kerja pada keryawan penyedia jasa. Penelitian bertujuan 
dan menilai sebuah model konflik profesional organisasi dalam suatu organisai 
yang lekat dengan birokrasi untuk menentukan bagaimana kondisi birokrasi atau  
Bureaucratic Conditions (X1) dan kondisi profesional atau Professional 
Conditions (X2) pada pekerjaan berpengaruh pada harapan para penyedia jasa dan 
dampaknya terhadap Job Stress (Y) melalui unmet expectation (Z).  

 Populasi yang digunakan adalah sebanyak 30 orang karyawan Balai 
Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak (BPT dan HMT) Singosari, 
Malang. Intrumen yang digunkan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Teknik 
analisis untuk menguji hipotesis adalah dengan mengunakan Path Analysis. 

Hasil dari penelitian menunjukkan ada pengaruh kondisi birokrasi terhadap 
stress kerja melalui unmet expectation adalah sebesar positif 0.093. Sementara itu 
pengaruh langsung dari kondisi birokrasi terhadap stres kerja adalah sebesar 
positif 0.048. Pengaruh bersifat positif berarti apabila kondisi birokrasi di 
perusahaan BPT dan HMT semakin bagus maka nilai dari stres kerja juga akan 
semakin bagus. Dikarenakan pengaruh kondisi birokrasi terhadap stres kerja 
(0.048) lebih kecil dari pada pengaruh kondisi birokrasi terhadap stres kerja 
melalui unmet expectation (0.093). Dan Pengaruh kondisi profesional terhadap 
stres kerja melalui unmet expectation adalah sebesar positif 0.296. Sementara itu 
pengaruh langsung dari kondisi profesional terhadap stres kerja adalah sebesar 
positif 0.225. Pengaruh bersifat positif berarti apabila kondisi profesional di 
perusahaan BPT dan HMT semakin bagus maka nilai dari stres kerja juga akan 
semakin bagus. Dikarenakan pengaruh kondisi profesional terhadap stres kerja 
(0.225) lebih kecil dari pada pengaruh kondisi profesional terhadap stres kerja 
melalui unmet expectation (0.296). Maka kedua hipotesis yang diujikan terbukti 
kebenarannya.  
 
Kata kunci: Bureaucratic Conditions, Professional Conditions, Job Stress, unmet 
expectation. 
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