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RINGKASAN 
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“DETERMINAN STRES KERJA PADA KARYAWAN DI KANTOR BNI 

CABANG WILAYAH MAKASSAR TAHUN 2020” 

 (xv + 139 Halaman + 13 Tabel + 2 Gambar + 7 Lampiran) 

 

Stres kerja merupakan suatu keadaan atau kondisi yang dirasakan pekerja di 

mana tuntutan pekerjaan melebihi kemampuan yang dimilikinya sehingga dapat 

menimbulkan berbagai macam reaksi berupa reaksi fisiologis, psikologis, dan 

perilaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang 

berhubungan dengan stres kerja pada karyawan di Kantor BNI Cabang Wilayah 

Makassar. 

Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan pendekatan cross 

sectional study. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai tetap sebanyak 

155 dengan sampel sebanyak 58 diambil dengan teknik simple random sampling. 

Data diperoleh dari responden menggunakan kuesioner. Data diolah dengan 

menggunakan program SPSS yang hasilnya disajikan dalam tabel dan narasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara beban kerja dengan 

stres kerja dengan nilai p = 0,001 (p < 0,05), ada hubungan jenis kelamin dengan 

stres kerja dengan nilai p = 0,004 (p < 0,05), tidak ada hubungan status pernikahan 

dengan stres kerja dengan nilai p = 0,240 (p > 0,05), tidak ada hubungan masa kerja 

dengan stres kerja dengan nilai p = 0,288 (p > 0,05), tidak ada hubungan lama kerja 

dengan stres kerja dengan nilai p = 0,850 (p > 0,05) pada karyawan di Kantor BNI 

Cabang Wilayah Makassar 2020. 

Adapun saran untuk meminimalisasi tingkat stres kerja sebaiknya melakukan 

perubahan fungsi dan struktur organisasi atau melakukan perubahan pada pekerjaan-

pekerjaan tertentu, dan melakukan program kesegaran jasmani bersama. Karyawan 

dapat melakukan strategi individu manajemen stres agar tingkat stres tidak semakin 

tinggi, dan peneliti selanjutnya disarakan untuk meneliti variabel lain yang dianggap 

berhubungan dengan stres kerja atau menggunakan metode lain dalam meneliti. 

 

Jumlah Pustaka  : 71 (1997-2020) 

Kata Kunci  : Stres Kerja, Beban Kerja, Masa Kerja, Lama Kerja 
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SUMMARY 

Hasanuddin University 

Faculty of Public Health 

Occupational Health and Safety 

Makassar,   August 2020 

Nurul Rezkiah 

“DETERMINANT OF WORK STRESS ON EMPLOYEES AT THE BNI 

BRANCH OFFICE IN THE MAKASSAR REGION, 2020” 

 

(xv + 139 Pages + 13 Tables + 2 Pictures + 7 Attachments) 

 

Job stress is a state or condition felt by workers in which job demands exceed 

their abilities so that it can cause various kinds of reactions in the form of 

physiological, psychological, and behavioral reactions. The purpose of this study 

was to determine factors related to work stress on employees at the BNI Makassar 

Regional Branch Office. 

This type of research is analytic observational with a cross sectional study 

approach. The population in this study were 155 permanent employees with a sample 

of 58 taken using simple random sampling technique. Data obtained from 

respondents using a questionnaire. Data were processed using the SPSS program, 

the results of which are presented in tables and narration. 

The results showed that there was a relationship between workload and work 

stress with a value of p = 0.001 (p <0.05), there was a relationship between sex and 

work stress with a value of p = 0.004 (p <0.05), there was no relationship with 

marital status. with work stress with a value of p = 0.240 (p> 0.05), there is no 

relationship between tenure and work stress with a value of p = 0.288 (p> 0.05), 

there is no relationship between length of work and work stress with a value of p = 

0.850 (p> 0.05) for employees at the BNI Makassar Regional Branch Office 2020. 

As for the suggestions to minimize the level of work stress, it is better to change 

the function and organizational structure or make changes to certain jobs, and carry 

out a joint physical fitness program. Employees can carry out individual stress 

management strategies so that stress levels do not get higher, and further researchers 

are advised to examine other variables that are considered to be related to work 

stress or use other methods of research. 

 

Number of References : 71 (1997-2020) 

Keywords   : Work Stress, Workload, Tenure, Length of work  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia merupakan elemen yang memiliki peranan penting di dalam 

perusahaan untuk mencapai tujuan, dimana sumber daya manusia berperan 

secara aktif dalam mengelola sumber daya lainnya. Tanpa peran manusia 

meskipun berbagai faktor yang dibutuhkan telah tersedia, perusahaan tidak 

akan berjalan. Karena manusia merupakan penentu jalannya suatu 

perusahaan. Tujuan perusahaan dapat tercapai apabila perusahaan tersebut 

memiliki sumber daya manusia yang mampu melaksanakan dan 

menyelesaikan tugas-tugas yang diembankan kepada mereka secara efektif. 

Sehingga perusahaan harus bisa memberikan arahan dan dorongan kepada 

karyawan supaya mereka dapat bekerja efektif.   

Tujuan yang dicapai perusahaan tidak akan terlepas dari peran dan adil 

setiap karyawan yang menjadi penggerak kehidupan organisasi, sehingga 

sudah selayaknya peran dari pemimpin para manajer perusahaan untuk dapat 

memahami kondisi para karyawannya. Apabila karyawan terdapat beban 

masalah yang dapat menghambat kinerja perusahaan maka secepatnya 

pimpinan dapat mengurangi dan menyelesaikan beban karyawan tersebut, 

terutama mengenai stres kerja yang seharusnya dikelola dengan penuh 

berkesinambungan (Ghina, 2019). 

Tuntutan dan tugas-tugas sangat berpotensi menimbulkan terjadinya 

kecemasan dan ketegangan dari dalam diri karyawan. Selain tuntutan dari 

dalam organisasi serta pekerjaan, tuntutan yang berasal dari luar organisasi 
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seperti lingkungan keluarga atau lingkungan sosial juga berpotensi untuk 

menimbulkan suatu tekanan terhadap karyawan. Jika tekanan tersebut terus 

terjadi pada karyawan maka akan menimbulkan stres kerja pada karyawan 

(Sudrajat, 2019).  Jika karyawan sebagai individu tidak dapat dengan segera 

menyesuaikan diri maka ia dapat mempersepsikan hal ini sebagai tekanan 

yang mengancam dirinya dan lama kelamaan dapat menimbulkan stres bagi 

karyawan yang bersangkutan. 

Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di dalam 

pasal 86 (1) menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh ataupun karyawan 

mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan 

kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat 

dan martabat manusia serta nilai-nilai agama, maka perusahaan harus 

menyelenggarakan upaya kesehatan dan keselamatan kerja. 

Menurut data World Organization Health (WHO) tahun 2014, di banyak 

Negara sebesar 8% penyakit yang ditimbulkan akibat kerja adalah depresi. 

Hasil penelitian pada tahun 2014 menemukan adanya 440.000 kasus stres 

akibat kerja di Inggris dengan angka kejadian sebanyak 1.380 kasus per 

100.000 pekerja yang mengalami stres akibat kerja. Sebesar 35% stres akibat 

kerja berakibat fatal dan diperkirakan hari kerja yang hilang sebesar 43%. 

Berdasarkan survei statistik kesehatan Australia Barat dinyatakan bahwa 

pekerja laki-laki kehilangan kira-kira 50,8 hari kerja dan pekerja wanita 

kehilangan kira-kira 58,5 hari kerja. 
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Secara statistik Health and Safety Executive (2016) memperkirakan total 

jumlah kejadian stres kerja, depresi atau kecemasan pada tahun 2015-2016 

pada pekerja di Inggris adalah sebesar 488.000 kasus dengan prevalensi yakni 

1510 per 100.000 pekerja. Stres menyumbang 37% dari semua kasus 

kesehatan dan 45% dari semua hari kerja hilang karena gangguan kesehatan 

pekerja. Sedangkan menurut data AIS (American Institute of Stress) 2017, 

kerugian yang dialami perusahaan akibat stres kerja pun tidak sedikit. Setiap 

tahunnya industri di Amerika Serikat mengalami kerugian dari US 300 miliar 

sebagai akibat dari kecelakaan, absenteisme, turnover pekerja dan 

kompensasi akibat stres kerja yang dialami karyawan. 

Kesehatan mental menurut World Organization Health (WHO) adalah 

keadaan kesejahteraan dimana seorang individu menyadari kemampuannya 

sendiri, dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat bekerja 

secara produktif dan dapat berkontribusi di dalam komunitasnya. Jika terjadi 

gangguan kesehatan mental maka akan memberikan dampak yang luas pada 

bidang kesehatan, sosial, hak asasi manusia serta sektor ekonomi di seluruh 

dunia. 

Di Indonesia gangguan mental masih menjadi salah satu permasalahan 

yang signifikan. Riskesdas 2013 menyatakan bahwa prevalensi gangguan 

mental emosional di Indonesia mencapai 14 juta orang atau 6% dari jumlah 

penduduk di Indonesia untuk usia 15 tahun ke atas. Prevalensi penduduk yang 

mengalami gangguan mental emosional secara nasional adalah 6%. Survei 

yang dilakukan oleh Regus Asia menyatakan bahwa 64% pekerja di Indonesia 
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mengalami peningkatan stres di tahun 2011. Sebesar 1,6% penduduk Provinsi 

Jambi diperkirakan mengalami gangguan mental emosional. Masalah 

kesehatan yang berhubungan dengan pekerjaan mengakibatkan kerugian 

ekonomi sebesar 4-6 % dari Produk Domestik Bruto untuk sebagian besar 

Negara. Dengan demikian harus diakui bahwa stres akibat kerja merupakan 

masalah kesehatan kerja yang penting, yang akan menyebabkan penurunan 

produktivitas kerja secara bermakna. 

Stres merupakan istilah umum yang dapat diartikan sebagai tekanan 

hidup yang dirasakan terlalu sulit bagi seseorang. Stres akan terjadi jika 

seorang individu tidak mampu memahami keterbatasannya akan suatu hal. 

Ketidakmampuan ini nantinya akan menimbulkan rasa frustasi, gelisah, serta 

rasa bersalah yang merupakan awal dari permulaan stres tersebut (Noor, 

2016). Margiati (1999) dalam Lantara (2019) mendefinisikan stres atau stres 

kerja merupakan "penyakit" global yang bisa melanda siapa saja, setiap saat 

tanpa pandang bulu, apakah mereka laki-laki, perempuan, kaya atau miskin 

tidak terkecuali. Fakta menunjukkan bahwa dalam lingkungan kerja dimana 

seseorang berada, sebagian besar pernah mengalami stres, meski pada tataran 

yang paling ringan sekalipun. Kata stres seringkali digunakan untuk 

menunjuk gejala atau fakta yang kadang tidak sama atau bahkan beda sama 

sekali. Misal, bagi sebagian orang kata stres digunakan untuk menunjuk pada 

suatu keadaan fisis yang tengah dilanda berbagai tekanan yang tidak 

tertahankan dan melampaui batas ketahanannya. 
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Faktor penyebab stres kerja dapat dilihat dari faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal terdiri dari usia, jenis kelamin, status gizi, kondisi 

kesehatan, kepribadian, kecakapan, nilai dan kebutuhan. Sedangkan faktor 

eksternal berupa kondisi lingkungan kerja, beban kerja, konflik peran, 

pengembangan karir, hubungan dalam pekerjaan, organisasi tempat kerja, 

tuntutan dari luar organisasi. 

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (selanjutnya disebut “BNI” 

atau “Bank”) pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai Bank sentral 

dengan nama “Bank Negara Indonesia” berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946. BNI merupakan Bank BUMN 

(Badan Usaha Milik Negara) pertama yang menjadi perusahaan publik 

setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek 

Surabaya pada tahun 1996. BNI kini tercatat sebagai Bank Nasional terbesar 

ke-4 di Indonesia, dilihat dari total aset, total kredit, maupun total dana pihak 

ketiga. BNI menawarkan layanan penyimpanan dana maupun fasilitas 

pinjaman baik pada segmen korporasi, menengah, maupun kecil. Beberapa 

produk dan layanan terbaik telah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah 

sejak kecil, remaja, dewasa, hingga pensiun. Dengan melihat layanan-layanan 

yang ditawarkan bank ini tentunya memerlukan serapan karyawan yang 

banyak pula. 

Para karyawan di sektor bank dituntut untuk memiliki kemauan dan 

kemampuan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya 

dalam usaha untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada setiap 
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nasabah. Di samping itu seorang karyawan dituntut untuk mampu 

memberikan pelayanan yang ramah, sopan serta terampil. Tuntutan loyalitas 

bagi seorang karyawan sangat diperlukan misalnya untuk melakukan tugas 

lainnya apabila dibutuhkan. Seorang karyawan mempunyai kontribusi yang 

tidak kalah pentingnya dalam usaha untuk memberikan pelayanan terbaik 

kepada setiap nasabah yang berurusan dengan pihak bank (Rizal, 2018). 

Dalam usaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada setiap 

nasabah, dalam pekerjaannya karyawan bank dapat mengalami stres kerja. 

Menurut Fahmi (2017), karyawan di sektor bank merupakan karyawan yang 

bekerja dibawah tekanan dari pimpinan, dengan tingkat disiplin yang tinggi, 

sehingga karyawan tidak mempunyai kesempatan untuk rileks dalam bekerja. 

Disisi lain tekanan pekerjaan yang tinggi dalam memberikan pelayanan 

kepada nasabah dan juga beberapa tuntutan-tuntutan yang diberikan oleh 

karyawan seperti pelayanan yang terus meningkat dari nasabah, serta tidak 

boleh adanya kesalahan dalam bekerja (zero error). Karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaannya, dan khusus bagi teller mereka dituntut untuk 

bekerja lebih ekstra karena setiap nasabah mempunyai tuntutan yang berbeda 

dalam mendapatkan pelayanan yang maksimal.  

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Satrio Budi Prakosa 

Rachman pada tahun 2017 yang berjudul ‘Faktor Determinan Terhadap Stres 

Kerja Pada Pekerja Bagian Produksi di PT Indogravure Tahun 2017’, 

menunjukkan bahwa beberapa faktor secara statistik berhubungan dengan 

stres kerja. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba tercermin dari 
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tingkat profitabilitas pada periode tertentu dan tentunya juga ditunjang dari 

keberhasilan karyawannya dalam mengelola pekerjaannya. Kondisi ini 

mengakibatkan karyawan di sektor bank menjadi sangat menarik untuk 

diteliti.  

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulis akan melakukan 

penelitian mengenai “Determinan stres kerja pada Karyawan di Kantor BNI 

Cabang Wilayah Makassar.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian 

ini yaitu “faktor apa saja yang berhubungan dengan stres kerja pada karyawan 

di Kantor BNI Cabang Wilayah Makassar” 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dapat uraikan sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan stres kerja pada 

karyawan di Kantor BNI Cabang Wilayah Makassar. 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui hubungan beban kerja dengan stres kerja pada 

karyawan di Kantor BNI Cabang Wilayah Makassar. 

b. Untuk mengetahui hubungan jenis kelamin dengan stres kerja pada 

karyawan di Kantor BNI Cabang Wilayah Makassar. 

c. Untuk mengetahui hubungan status pernikahan dengan stres kerja 

pada karyawan di Kantor BNI Cabang Wilayah Makassar. 
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d. Untuk mengetahui hubungan masa kerja dengan stres kerja pada 

karyawan di Kantor BNI Cabang Wilayah Makassar. 

e. Untuk mengetahui hubungan lama kerja dengan stres kerja pada 

karyawan di Kantor BNI Cabang Wilayah Makassar. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain: 

1. Manfaat Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi, 

bahan bacaan, sumber kajian ilmiah, yang dapat menambah wawasan 

pengetahuan dan sebagai sarana bagi peneliti selanjutnya di bidang 

kesehatan masyarakat, khususnya mengenai hubungan antara beban 

kerja dengan stres kerja terhadap karyawan. 

2. Manfaat Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta 

pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh 

selama proses perkuliahan di Fakultas Kesehatan Masyarakat khususnya 

di Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

3. Manfaat Bagi Karyawan atau Perusahaan 

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan 

pertimbangan bagi perusahaan dalam meningkatkan kesehatan karyawan 

dan sebagai pertimbangan perencanaan upaya pencegahan terhadap 

munculnya masalah stres yang dialami oleh karyawan dari perusahaan 

tersebut. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Stres Kerja 

1. Definisi Stres 

       Stres berasal dari bahasa latin “stingere” yang digunakan pada abad 

XVII untuk menggambarkan kesukaran, penderitaan dan kemalangan. 

Stres didefinisikan sebagai kondisi dinamis dimana seorang individu 

dihadapkan dengan kesempatan, keterbatasan, atau tuntutan sesuai dengan 

harapan dan hasil yang ingin dia capai dalam kondisi penting dan tidak 

menentu (Robbins, 2002).  

       Penggunaan pertama dari istilah stres ditemukan dalam kepustakaan 

popular di mana seseorang memahami bahwa lingkungan "penuh dengan 

fenomena stres" atau penuh dengan "pengalaman stres kerja" seseorang 

(Muis, 2014). Disamping itu Ivancevich (2006) mengatakan bahwa stres 

dapat digambarkan sebagai perasaan tenang, gelisah, atau khawatir. Secara 

ilmiah, semua perasaan ini merupakan manifestasi dari pengalaman stres, 

suatu respon terprogram yang kompleks untuk mempersiapkan ancaman 

yang dapat menimbulkan hasil yang positif maupun negatif. 

       Stres juga diartikan sebagai ketegangan yang mempengaruhi emosi, 

proses pikiran, dan kondisi fisik seseorang. Stres yang terlalu berat dapat 

mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan. Orang 

yang mengalami stres bisa menjadi nervous dan merasakan kekhawatiran 

yang kronis. Mereka sering menjadi mudah marah, atau menunjukkan 

sikap yang tidak koperatif, atau melarikan diri ke minuman keras, atau 
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bahkan menggunakan obat penenang secara berlebihan. Stres juga dapat 

menimbulkan gangguan fisik sebab sistem tubuh bagian dalam mengalami 

perubahan untuk mengatasi stres (Davis & Newstrom, 2001). 

       Menurut Wirawan (2012) Secara sederhana “stres” sebenarnya 

merupakan stres merupakan reaksi yang tidak diharapkan muncul sebagai 

akibat tingginya tuntutan lingkungan kepada seseorang. Stres merupakan 

suatu bentuk tanggapan seseorang, baik secara fisik maupun mental 

terhadap suatu perubahan lingkungannya yang dirasakan mengganggu dan 

mengakibatkan dirinya terancam (Anoraga, 2014). Menurut Morgan dan 

King dalam Waluyo (2015) mendefinisikan stres sebagai suatu keadaan 

yang bersifat internal, yang bisa disebabkan oleh tuntutan fisik (badan), 

atau lingkungan, dan situasi sosial yang berpotensi merusak dan tidak 

terkontrol. Stres juga didefinisikan sebagai tanggapan atau proses internal 

atau eksternal yang mencapai tingkat ketegangan fisik dan psikologis 

sampai pada batas atau melebihi batas kemampuan subjek.  

       Stres merupakan reaksi tubuh yang bersifat tidak spesifik terhadap 

setiap tuntutan atau beban yang di terima. Stres dapat terjadi apabila 

seseorang menerima beban atau tugas berat yang tidak bisa dia selesaikan, 

maka tubuh akan berespon sehingga orang tersebut dapat mengalami stres 

(Pongantung, 2018). 

2. Definisi Stres Kerja 

       Stres kerja adalah konstruk yang sangat sulit didefinisikan, stres dalam 

pekerjaan terjadi pada seseorang, dimana seseorang berlari dari masalah, 
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sejak beberapa pekerja membawa tingkat pekerjaan pada kecenderungan 

stres, stres kerja sebagai kombinasi antara sumber-sumber stres pada 

pekerjaan, karakteristik indivual, dan stressor diluar organisasi. Stres kerja 

adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya 

ketidakseimbangan fisik dan psikis, yang mempengaruhi emosi, proses 

berfikir, dan kondisi seseorang karyawan (Greenberg, 2016). 

       Sedangkan menurut Astianto (2014) stres kerja merupakan bagian dari 

stres dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bekerja potensi untuk 

mengalami stres cukup tinggi, antara lain dapat disebabkan oleh 

ketegangan dalam berinteraksi dengan atasan, pekerjaan yang menuntut 

konsentrasi tinggi, beban kerja yang tidak sesuai dengan kemampuan, 

kondisi kerja yang tidak mendukung, persaingan yang berat dan tidak 

sehat, dan lain sebagainya. Selain itu Wijono (2014) mendefinisikan 

bahwa stres kerja sebagai suatu keadaan yang timbul dalam interaksi di 

antara manusia dengan pekerjaan. Secara umum, stres didefinisikan 

sebagai rangsangan eksternal yang mengganggu fungsi mental, fisik dan 

kimiawi dalam tubuh seseorang.  

       Berdasarkan hasil penelitian Marchelia (2014) bahwa stres kerja 

didefinisikan sebagai suatu keadaan atau kondisi yang dirasakan pekerja 

di mana tuntutan pekerjaan melebihi kemampuan yang dimilikinya 

sehingga dapat menimbulkan berbagai macam reaksi berupa reaksi 

fisiologis, psikologis, dan perilaku. Stres kerja adalah kondisi dari hasil 

penghayatan subjektif individu yang dapat berupa interaksi antara individu 
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dan lingkungan kerja yang dapat mengancam dan memberi tekanan secara 

psikologis, fisiologis, dan sikap individu. Menurut Gelsema (2015) salah 

satu sumber stres kerja dari seorang wanita pekerja adalah adanya konflik 

antara pekerjaan dan keluarga. 

       Menurut OSHA (Occupational Safety and Health Administration) 

2014, individu akan merasakan stres ketika ketidakseimbangan antara 

permintaan dengan sumber daya yang dimilikinya. Secara umum, kondisi 

stres merupakan gangguan yang bersifat psikologis tetapi juga berdampak 

pada fisiologi individu. Faktor yang menyebabkan terjadinya stres kerja, 

antara lain kurangnya kontrol terhadap pekerjaan, ketidaksesuaian 

permintaan terhadap pekerja dan kurangnya dukungan dari rekan kerja dan 

manajemen. Reaksi terhadap individu dalam mengatasi stres berbeda-

beda. Bagi beberapa individu merupakan sebuah hal yang mungkin untuk 

mengatasi permintaan pekerjaan yang tinggi tetapi hal ini belum tentu 

dapat terjadi pada individu lainnya sehingga kemampuan untuk 

menghadapi keadaan stres sangat tergantung pada evaluasi yang bersifat 

subjektif. 

       Stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya 

ketidakseimbangan fisik dan psikis, yang mempengaruhi emosi, proses 

berfikir, dan kondisi seorang. Stres yang terlalu besar dapat mengancam 

kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan kerjanya. Sebagai 

hasilnya, pada diri karyawan berkembang berbagai macam gejala stres 

yang dapat mengganggu pelaksanaan kerja mereka. Gejala stres dapat 



13 
 

 

 

dilihat dengan adanya dampak langsung berupa ketidakpuasan, 

ketegangan, kecemasan, mudah marah, kebosanan, dan suka menunda-

nunda (Abdullah, 2015). 

       Hans et al., (2014) yang mengatakan bahwa stres kerja adalah masalah 

organisasi yang mempengaruhi kinerja dan pertumbuhan suatu organisasi 

dalam lingkungan yang kompetitif. Stres kerja merupakan penyakit global 

yang bisa melanda siapa saja, setiap saat tanpa mengenal siapapun, apakah 

mereka laki-laki, perempuan, kaya atau miskin. Tekanan yang bersumber 

dari ketidakselarasan seorang dengan lingkungannya dapat menimbulkan 

stres (Zorlu, 2012). 

3. Jenis-jenis Stres Kerja 

       Munandar (2008) membedakan antara distress yang destruktif dan 

eustress yang merupakan kekuatan yang positif dimana stres kadang kala 

dapat diperlukan untuk menghasilkan prestasi yang tinggi. Perbedaan 

distress dan eustress antara lain sebagai berikut: 

a. Eustress, yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat sehat, 

positif, dan konstruktif (bersifat membangun). Hal tersebut termasuk 

kesejahteraan individu dan juga organisasi yang diasosiasikan dengan 

pertumbuhan, fleksibilitas, kemampuan adaptasi, dan tingkat 

performance yang tinggi. Ini adalah semua bentuk stres yang 

mendorong tubuh untuk beradaptasi dan meningkatkan kemampuan 

untuk beradaptasi. Ketika tubuh mampu menggunakan stres yang 

dialami untuk membantu melewati sebuah hambatan dan 
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meningkatkan performa, stres tersebut bersifat positif, sehat, dan 

menantang. 

b. Di sisi lain, distress yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat 

tidak sehat, negatif, dan destruktif (bersifat merusak). Hal tersebut 

termasuk konsekuensi individu terhadap penyakit sistemik dan tingkat 

ketidakhadiran (absenteeism) yang tinggi, yang diasosiasikan dengan 

keadaan sakit, penurunan, dan kematian. Distress adalah semua bentuk 

stres yang melebihi kemampuan untuk mengatasinya, membebani 

tubuh, dan menyebabkan masalah fisik atau psikologis. Ketika 

seseorang mengalami distress, orang tersebut akan cenderung bereaksi 

secara berlebihan, bingung, dan tidak dapat berperforma secara 

maksimal. 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Stres Kerja 

       Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi stres kerja yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal, antara lain sebagai berikut: 

a. Faktor Internal 

       Faktor internal terdiri dari usia, jenis kelamin, status gizi, kondisi 

kesehatan, kepribadian, kecakapan, nilai dan kebutuhan.  

1) Usia 

       Semakin bertambahnya usia maka tuntutan serta tanggung 

jawab pada diri seseorang akan semakin tinggi. Menurut Mumpuni 

dan, mayoritas individu yang berusia 25-49 tahun harus menjaga 

performa kerja dengan suasana kerja yang kompetitif, serta waktu 
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kerja yang menyita pikiran dan stamina. Kondisi demikian dapat 

menyebabkan stres. Selain hal tersebut, semakin bertambahnya 

usia kemampuan fungsi tubuh akan semakin menurun. Pada usia 

40 tahun keatas kemampuan tubuh semakin menurun antara 30%-

50% (Panengah, 2012). 

2) Jenis kelamin 

       Jenis kelamin berpengaruh terhadap stres yang ditimbulkan 

akibat pekerjaan. Akibat pembangunan nasional banyak wanita 

yang terlibat dalam dunia kerja. Hal tersebut menimbulkan peran 

ganda wanita yaitu sebagai wanita karier dan ibu rumah tangga, 

sehingga pekerja wanita lebih mudah mengalami stres dari pada 

pekerja laki-laki (Anoraga, 2014). 

3) Status gizi 

       Status gizi merupakan salah satu penyebab kelelahan. Keadaan 

gizi berpengaruh terhadap kesehatan serta produktivitas seseorang. 

Seorang pekerja dengan keadaan gizi baik memiliki kapasitas kerja 

dan ketahanan tubuh lebih baik (Panengah, 2012). Pada gizi buruk, 

dengan beban kerja berat mengganggu kerja dan menurunkan 

efisiensi serta ketahanan tubuh sehingga mudah terjangkit penyakit 

serta rentan mengalami stres 
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4) Kondisi kesehatan 

       Sistem kekebalan tubuh yang buruk membuat tubuh mudah 

lelah, mudah terserang penyakit, serta rentan mengalami stres 

(Mumpuni, 2010). 

5) Kepribadian 

       Individu dengan kepribadian introvert bereaksi lebih negatif 

dan menderita ketegangan yang lebih besar dari pada individu 

dengan kepribadian extrovert, pada konflik peran. Kepribadian 

yang flexible (orang yang lebih terbuka terhadap pengaruh dari 

orang lain sehingga lebih mudah mendapatkan beban yang 

berlebihan) mengalami ketegangan yang lebih besar dalam situasi 

konflik, dibandingkan dengan individu dengan kepribadian rigid 

(Munandar, 2008). 

6) Kecakapan 

       Kecakapan merupakan variabel yang ikut menentukan stres 

tidaknya suatu situasi yang sedang dihadapi. Jika seorang pekerja 

menghadapi masalah yang dirasakan tidak mampu dipecahkan, 

sedangkan situasi tersebut mempunyai arti panting bagi dirinya, 

situasi tersebut dirasakan sebagai situasi yang mengancam dirinya 

sehingga mengalami stres. Ketidakmampuan menghadapi situasi 

menimbulkan rasa tidak berdaya. Sebaliknya jika merasa mampu 

menghadapi situasi orang justru akan merasa ditantang dan 

motivasinya akan meningkat (Munandar, 2008). 
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7) Nilai dan kebutuhan 

      Setiap organisasi mempunyai kebudayaan masing-masing. 

Kebudayaan yang terdiri dari keyakinan-keyakinan, nilai-nilai dan 

norma-norma perilaku yang menunjang organisasi dalam usahanya 

mengatasi masalah-masalah adaptasi eksternal dan pemaduan 

(integrasi) internal. Para pekerja diharapkan berperilaku sesuai 

dengan norma-norma perilaku yang diterima dalam organisasi 

(Munandar, 2008). 

b. Faktor Eksternal 

       Faktor eksternal terdiri dari kondisi lingkungan kerja, beban kerja, 

konflik peran, pengembangan karir, hubungan dalam pekerjaan, 

organisasi tempat kerja, tuntutan dari luar organisasi. 

1) Kondisi lingkungan kerja 

       Lingkungan kerja sangat berperan terhadap stres yang dialami 

seseorang. Menurut Harrianto (2010), bekerja di lingkungan kerja 

yang kurang menyenangkan seperti tempat sunyi serta tempat kerja 

jauh atau sulit dijangkau dapat berpengaruh terhadap stres yang 

dialami pekerja. Selain hal tersebut, pajanan faktor fisik di tempat 

kerja mempunyai pengaruh terhadap kondisi faal dan psikologis 

diri seorang pekerja. Menurut Sopiah (2008), faktor fisik yang 

dapat menjadi pembangkit stres antara lain bising, suhu yang 

terlalu tinggi atau terlalu rendah, getaran. 
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2) Beban kerja 

       Beban kerja yang berlebih dan beban kerja yang terlalu sedikit 

merupakan pembangkit stres. Beban kerja dapat dibedakan lebih 

lanjut ke dalam beban kerja berlebih/terlalu sedikit kuantitatif 

timbul sebagai akibat dari tugas-tugas yang terlalu banyak/sedikit 

diberikan kepada pekerja untuk diselesaikan dalam waktu tertentu, 

dan beban kerja berlebih/terlalu sedikit kualitatif, yaitu jika orang 

merasa tidak mampu untuk melakukan suatu tugas, atau tugas tidak 

menggunakan keterampilan serta potensi dari pekerja (Munandar, 

2008). 

3) Konflik peran 

       Konflik peran (role conflict) timbul jika pekerja mengalami 

adanya pertentangan antara tugas-tugas yang harus dilakukan dan 

antara tanggung jawab yang dimiliki. Tugas-tugas yang harus 

dilakukan menurut pandangan pekerja bukan merupakan bagian 

dari pekerjaannya, tuntutan-tuntutan yang bertentangan dari 

atasan, rekan, bawahan, atau orang lain yang dinilai penting bagi 

dirinya, dan pertentangan dengan nilai-nilai dan keyakinan 

pribadinya sewaktu melakukan tugas pekerjaannya. Stres timbul 

karena ketidakcakapannya untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dan 

berbagai harapan terhadap dirinya (Munandar, 2008). 

       Menurut Wijono (2014), konflik peran merupakan perwujudan 

adanya ketegangan peran. Ketegangan peran merupakan 
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ketidakpastian terhadap hasil pengamatan yang diperoleh individu 

tentang penghargaan-penghargaan lain, dan dibagi menjadi tipe 1 

dan tipe 2. Tipe 1, ketidakjelasan peran yang dikerjakan individu 

dapat menyebabkan ketidakpastian tentang persyaratan kerja 

pekerja itu sendiri. Hal ini bisa terjadi pada pekerja yang 

mendapatkan posisi baru. Tipe 2, merupakan tipe yang 

berhubungan dengan ketidakjelasan emosi dan sosial, 

ketidakpastian tentang bagaimana prestasi kerja individu dinilai 

oleh orang lain. 

4) Pengembangan karir 

       Menurut Harrianto (2010), ancaman dipecat, diturunkan 

pangkat, dipensiunkan lebih dini karena sakit, ada hambatan untuk 

promosi, atau mendapatkan promosi untuk pekerjaan yang tidak 

disukai, dapat menimbulkan kecemasan sangat hebat serta 

mengakibatkan stres. 

5) Hubungan dalam pekerjaan  

       Hubungan komunikasi yang tidak jelas antara pekerja satu 

dengan pekerja lainnya dapat menyebabkan komunikasi tidak 

sehat, sehingga pemenuhan kebutuhan dalam organisasi terutama 

yang berkaitan dengan kehidupan sosial menghambat 

perkembangan sikap dan pemikiran antara pekerja yang satu 

dengan pekerja lainnya (Robbins, 2007). Menurut Munandar 
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(2008), hubungan yang tidak baik antar anggota organisasi kerja 

merupakan faktor pembangkit stres di tempat kerja. 

6) Organisasi tempat kerja 

       Komunikasi yang tidak berjalan dengan baik antara atasan 

dengan bawahan dapat mendorong timbulnya stres. Hal tersebut 

dapat terjadi karena komunikasi yang buruk menimbulkan 

perasaan ketidakpuasan, kurangnya penghargaan, konflik rantai 

komando, serta konflik perbedaan tuntutan para pekerja pada 

manajemen dapat menimbulkan konflik dengan teman sekerja 

(Harrianto, 2010). 

7) Tuntutan dari luar organisasi 

       Kategori pembangkit stres mencakup segala unsur kehidupan 

seseorang yang berinteraksi dengan peristiwa- peristiwa kehidupan 

dan kerja di dalam satu organisasi, dan dapat memberi tekanan 

pada individu. Isu-isu tentang keluarga, krisis kehidupan, kesulitan 

keuangan, keyakinan-keyakinan pribadi dan organisasi yang 

bertentangan, serta konflik antara tuntutan keluarga dan tuntutan 

perusahaan, dapat memberi tekanan pada individu dalam 

pekerjaannya sehingga individu mengalami stres yang berdampak 

negatif bagi pekerjaan serta kehidupan pribadi individu 

(Munandar, 2008). 
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5. Sumber Stres Kerja 

       Robbins menyatakan, sumber stres kerja yang dialami oleh seorang 

karyawan ada tiga (Robbins, 2007). Sumber stres kerja tersebut adalah: 

a. Tuntutan tugas. Tuntutan tugas merupakan faktor yang dikaitkan pada 

pekerjaan seseorang. Faktor ini mencakup desain pekerjaan individu 

itu (otonomi, keragaman tugas, tingkat otomatisasi), kondisi kerja, 

dantata letak fisik. Makin banyak kesaling-tergantungan antara tugas 

seseorang dengan tugas orang lain, maka makin potensial untuk 

terjadi stres. Pekerjaan dimana suhu, kebisingan, atau kondisi kerja 

yang berbahaya dan sangat tidak diinginkan dapat menimbulkan 

kecemasan. Demikian juga bekerja dalam suatu kamar yang 

berjubel atau dalam lokasi yang dimana terjadi gangguan terus 

menerus. Secara lebih spesifik, tuntutan tugas masih dipengaruhi 

oleh beberapa variabel. Variabel-variabel tersebut meliputi: 

1) Ketersediaan sistem informasi 

2) Kelancaran pekerjaan 

3) Wewenang untuk melaksanakan pekerjaan 

4) Peralatan yang digunakan dalam menunjang pekerjaan 

5) Banyaknya pekerjaan yang harus dilaksanakan 

b. Tuntutan peran. Tuntutan peran yakni stres kerja yang berhubungan 

dengan tekanan yang diberikan pada seseorang sebagai suatu fungsi 

dari peran tertentu yang dimainkan dalam organisasi tertentu. Konflik 

peran menciptakan harapan-harapan yang hamper pasti tidak dapat 



22 
 

 

 

diwujudkan atau dipuaskan. Jika hal itu sampai terjadi pada karyawan 

maka dapat dipastikan karyawan akan mengalami ketidakjelasan 

mengenai apa yang harus dikerjakan. Pengukuran variabel tuntutan 

peran terdiri dari: 

1) Kesiapan karyawan dalam melaksanakan tugas atau 

pekerjaan 

2) Perbedaan antara atasan dengan karyawan berkaitan 

dengan tugas harus dilaksanakan 

3) Keterbatasan waktu dalam melaksanakan pekerjaan 

4) Beban pekerjaan yang berat 

c. Tuntutan pribadi. Tuntutan pribadi yaitu stres kerja yang terkait 

dengan tekanan yang diciptakan oleh karyawan lain. Kurangnya 

dukungan sosial dari rekan-rekan kerja dan hubungan antar pribadi 

yang buruk dapat menimbulkan stres yang cukup besar, terutama 

diantara karyawan dengan kebutuhan sosial yang tinggi. Pengukuran 

variabel tuntutan pribadi terdiri dari: 

1) Hubungan dengan supervisor 

2) Hubungan dengan sesama karyawan 

3) Hubungan dengan keluarga 

4) Pengawasan yang dilakukan supervisor (atasan) 

5) Keahlian pengawas dalam mengawasi pekerjaan 

       Menurut Rice (1999) dalam (Sarwendah, 2013) beberapa sumber 

stres yang dapat mengakibatkan stres kerja antara lain: 
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a. Physichal danger, yaitu sumber potensial yang dapat mengakibatkan 

stres kerja terutama saat pekerja menghadapi kemungkinan terluka. 

Pekerjaan yang berada pada pekerjaan yang darurat misalnya polisi, 

pemadam kebakaran, dan tentara memiliki kemungkinan stres kerja. 

b. Shift Work adalah salah satu sumber stres kerja. Shift work dapat 

mengakibatkan terganggunya pola tidur, ritme neurophysiological, 

metabolisme tubuh dan efisien mental. Reaksi tersebut terjadi karena 

terganggunya cicardian ryhtem, yaitu tipe jam biologis tubuh. 

c. Role ambiguity (ambiguitas peran) adalah sumber stres kerja yang 

banyak terjadi terutama dalam struktur organisasi yang besar. Ini 

terjadi karena peran menunjukkan ekspektasi sosial yang akan 

ditunjukkan individu pada perilakunya saat individu tersebut 

menduduki posisi yang jelas. 

d. Interpersonal Stress. rendahnya hubungan interpersonal individu 

dapat mengakibatkan stres kerja. Hubungan interpersonal dibutuhkan 

oleh pekerja. 

e. Career development. Stres kerja dapat diakibatkan oleh 

ketidaktersediaanya kebutuhan karir oleh pekerja, dimana penelitian 

mengenai stres kerja mengatakan bahwa seseorang membawa harapan 

spesifik terhadap pekerjaanya, harapan mengenai hal – hal yang 

berlalu begitu cepat, atau terus menerus dan berharap akan adanya 

kemajuan. 
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f. Organiational structure. Stuktur organisasi dapat mengakibatkan 

stres kerja, pekerja biasanya mengalami permasalahan dengan 

struktur yang tidak jelas, ketidakstabilan politik dalam organisasi dan 

ketidakmampuan supervisi dalam manajemen. 

g. Hubungan antara rumah dan pekerjaan, masalah pribadi, pekerjaan 

dirumah dapat mengakibatkan stres kerja di lingkungan tempat dia 

bekerja. 

h. Kebosanan dan situasi monoton, situasi yang membosankan dan 

monoton dapat mengakibatkan stres kerja. Pekerja menerima 

pekerjaan mereka sebagai sesutu yang membosankan, monoton dan 

dilakukan berulang–ulang. 

6. Tahapan Stres 

       Menurut Amberg (1979) seperti yang dikemukakan Hawari (2008) 

bahwa tahapan stres sebagai berikut: 

a. Stres tahap I  

       Tahapan ini merupakan tahapan stres yang paling ringan, dan 

biasanya disertai dengan perasaan-perasaan berikut: 

1) Semangat bekerja besar, berlebihan (over acting). 

2) Penglihatan tajam tidak sebagaimana biasannya.  

3) Merasa mampu menyelesaikan pekerjaan lebih dari biasanya ; 

namun tanpa disadari cadangan energi dihabiskan (all out) 

disertai rasa gugup yang berlebihan pula. 
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4) Merasa senang dengan pekerjaannya itu dan semakin bertambah 

semangat, namun tanpa disadari cadangan energi semakin 

menipis. 

b. Stres tahap II 

       Keluhan-keluhan yang sering dikemukakan oleh seseorang yang 

berada pada stres tahap II adalah sebagai berikut: 

1) Merasa letih sewaktu bangun pagi, yang seharusnya merasa 

segar. 

2) Merasa mudah lelah sesudah makan siang. 

3) Lekas merasa capek menjelang sore hari. 

4) Sering mengeluh lambung atau perut tidak nyaman (bowel 

discomfort). 

5) Detakan jantung lebih keras dari biasanya (berdebar-debar) 

6) Otot-otot punggung dan tengkuk terasa tegang 

7) Tidak bisa santai. 

c. Stres tahap III 

       Pada tahap III keluhan semakin meningkat dan mengganggu 

yaitu:  

1) Gangguan lambung dan usus semakin nyata; misalnya keluhan 

maag (gastritis), buang air besar tidak teratur (diare). 

2) Ketegangan otot-otot semakin terasa. 

3) Perasaan ketidaktenangan dan ketegangan emosional semakin 

meningkat. 
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4) Gangguan pola tidur (insomnia), misalnya sukar untuk mulai 

masuk tidur (early imsomnia), atau terbangun tengah malam dan 

sukar kembali tidur (middle imsomnia), atau bangun terlau pagi 

atau dini hari dan tidak dapat kembali tidur (late imsomnia). 

5) Koordinasi tubuh terganggu (badan terasa mau pingsan). 

Kesempatan untuk beristrirahat guna menambah suplai energi 

yang mengalami defisit. 

d. Stres tahap IV 

1) Untuk bertahan sepanjang hari saja sudah terasa amat sulit. 

2) Aktivitas pekerjaan yang semula menyenangkan dan mudah 

diselesaikan menjadi membosankan dan terasa lebih sulit. 

3) Yang semula tanggap terhadap situasi menjadi kehilangan 

kemampuan untuk merespons secara memadai (adequate). 

4) Ketidakmampuan untuk melaksanakan kegiatan rutin sehari-hari. 

5) Gangguan pola tidur disertai dengan mimpi-mimpi yang 

menegangkan 

6) Seringkali menolak ajakan (negativesm) kerena tidak semangat 

dan kegairahan. 

7) Daya konsentrasi dan daya ingat menurun.  

8) Timbul perasaan ketakuatan dan kecemasan yang tidak dapat 

dijelaskan apa penyebabnya. 
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e. Stres tahap V 

       Bila keadaan berlanjut maka seseorang itu akan jatuh dalam stres 

tahap V yang ditandai dengan hal-hal berikut: 

1) Kelelahan fisik dan mental yang semakin mendalam (physical 

and psychological ex-haution). 

2) Ketidakmampuan untuk menyelesaikan pekerjaan sahari-hari 

yang ringan dan sederhana. 

3) Gangguan sistem pencernaan semakin berat (gastro-intestinal 

disorder). 

4) Timbul perasaan ketakutan dan kecemasan yang semakin 

meningkat, mudah bingung dan panik. 

f. Stres tahap VI 

1) Debaran jantung teramat keras 

2) Susah bernafas (sesak dan megap-megap)  

3) Sekujur badan terasa gemetar, dingin dan keringat bercucuran 

4) Ketiadaan tenaga untuk hal-hal yang ringan. 

7. Dampak Stres Kerja 

       Dampak terhadap stres menurut Margiati (1999) dapat menyebabkan 

reaksi bersifat psikis maupun fisik. Biasanya pekerja atau karyawan yang 

stres akan menunjukkan perubahan perilaku. Perubahan perilaku terjadi 

pada diri manusia sebagai usaha mengatasi stres. Usaha mengatasi stres 

dapat berupa perilaku melawan stres (flight) atau freeze (berdiam diri). 

Dalam kehidupan sehan-hari ketiga reaksi ini biasanya dilakukan secara 
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bergantian, tergantung situasi dan bentuk stres. Perubahan-perubahan ini 

di tempat kerja merupakan gejala-gejala individu yang mengalami stres 

antara lain: 

a. Bekerja melewati batas kemampuan 

b. Keterlambatan masuk kerja yang sering 

c. Ketidakhadiran pekerjaan  

d. Kesulitan membuat keputusan 

e. Kesalahan yang sembrono 

f. Kelalaian menyelesalkan pekerjaan 

g. Lupa akan janji yang telah dibuat dan kegagalan diri sendir 

h. Kesulitan berhubungan dengan orang lain  

i. Kerisauan tentang kesalahan yang dibuat  

j. Menunjukkan gejala fisik seperti pada alat pencernaan, tekanan darah 

tinggi, radang kulit, radang pernapasan. 

       Menurut Gibson, (1997) menyatakan bahwa dampak dari stres kerja 

banyak dan bervariasi. Dampak positif dari stres kerja diantaranya 

motivasi pribadi, rangsangan untuk bekerja lebih keras, dan meningkatnya 

inspirasi hidup yang lebih baik. Meskipun demikian, banyak efek yang 

mengganggu dan secara potensial berbahaya. Cox membagi menjadi 5 

kategori efek dari stres kerja, yaitu sebagai berikut:  

a. Subjektif berupa kekhawatiran atau ketakutan, agresi, apatis, rasa 

bosan, depresi, keletihan, kehilangan kendali emosi, penghargaan diri 

yang rendah, gugup, kesepian. 
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b. Perilaku, berupa mudah mendapat kecelakaan, kecanduan alkohol, 

penyalahgunaan obat, luapan emosional, makan atau merokok secara 

berlebihan, perilaku impulsif, tertawa gugup. 

c. Kognitif berupa ketidakmampuan untuk membuat keputusan yang 

masuk akal, daya konsentrasi rendah, kurang perhatian, sangat sensitif 

terhadap kritik, hambatan mental. 

d. Fisiologis berupa kandungan glukosa darah meningkat, denyut jantung 

dan tekanan darah meningkat, mulut kering, berkeringat, bola mata 

melebar, panas, dan dingin. Organisasi berupa angka absensi, omset, 

produktifitas rendah, terasing, dari mitra kerja, komitmen organisasi 

daya dan loyalitas berkurang. 

8. Pencegahan Stres Kerja 

       Pada dasarnya stres kerja merupakan bahaya pekerjaan yang dapat 

dicegah dan dikendalikan. Menurut WHO 2003, terdapat tiga langkah 

dalam mencegah terjadinya stres kerja, antara lain: 

a. Pencegahan primer  

       Pencegahan stres primer dapat dilakukan dengan melakukan 

penyesuaian ergonomik, mendesain lingkungan dan pekerjaan sesuai 

dengan kemampuan pekerja, dan melakukan pengembangan 

organisasi dan manajemen. Dalam mendesain lingkungan dan 

pekerjaan ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar mencegah 

terjadinya stres pada pekerja. Berikut ini adalah beberapa hal yang 

harus diperhatikan dalam mendesain pekerjaan yang baik. 
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b. Pencegahan sekunder  

       Untuk melakukan pencegahan stres sekunder dapat dilakukan 

dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para pekerja 

dalam mencegah dan mengatasi stres kerja. 

c. Pencegahan tersier  

       Langkah pencegahan terakhir yang dapat dilakukan yaitu dengan 

meningkatkan sensitivitas dan respon sistem manajemen serta 

meningkatkan pelayanan kesehatan kerja. Pencegahan tersier ini 

menekankan pada peningkatan respon dan pelayanan kesehatan kerja 

yang efisien. Program manajemen stres kerja juga seharusnya 

dikembangkan dalam langkah pencegahan ini. 

9. Pengendalian Stres Kerja 

       Stres dalam pekerjaaan dapat dicegah timbulnya dan dapat dihadapi 

tanpa memperoleh dampaknya yang negatif (Munandar, 2008). Melihat 

penyebab stres dan bentuk reaksinya, maka menurut Mangkunegara 

(2013), ada tiga pola dalam mengatasi stres, yaitu: 

1) Pola Sehat 

       Pola sehat adalah pola menghadapi stres yang terbaik yaitu dengan 

kemampuan mengelola perilaku dan tindakan sehingga adanya stres 

tidak menimbulkan gangguan, akan tetapi menjadi lebih sehat dan 

berkembang. Individu yang tergolong kelompok ini biasanya mampu 

mengelola waktu dan kesibukan dengan cara yang baik dan teratur 
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sehingga individu tidak perlu merasa ada sesuatu yang menekan, 

meskipun sebenamya tantangan dan tekanan cukup banyak. 

2) Pola Harmonis  

       Pola harmonis adalah pola menghadapi stres dengan kemampuan 

mengelola waktu dan kegiatan secara harmonis dan tidak 

menimbulkan berbagai hambatan. Dengan pola ini, individu mampu 

mengendalikan berbagai kesibukan dan tantangan dengan cara 

mengatur waktu secara teratur. Individu tersebut selalu menghadapi 

tugas secara tepat, dan jika diperlukan akan mendelegasikan tugas-

tugas tertentu kepada orang lain dengan memberikan kepercayaan 

penuh. Dengan demikian, akan terjadi keharmonisan dan 

keseimbangan antara tekanan yang diterima dengan reaksi yang 

diberikan. Demikian juga terhadap keharmonisan antara dirinya dan 

lingkungan . 

3) Pola Patologis 

       Pola patologis adalah pola menghadapi stres dengan berdampak 

pada gangguan fisik maupun sosial-psikologis. Dalam pola ini, 

individu akan menghadapi berbagai tantangan dengan cara-cara yang 

tidak memiliki kemampuan dan keteraturan mengelola tugas dan 

waktu. Cara ini dapat menimbulkan reaksi- reaksi yang berbahaya 

karena bisa menimbulkan berbagai masalah-masalah yang buruk. 
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10. Strategi Manajemen Stres Kerja 

       Ada lima hal yang perlu dilakukan dalam manajemen stres kerja 

(Roesmawar, 2003 dalam Rosyad, 2017), yaitu: 

a. Remove the stressor, yaitu sumber stres yang berhubungan dengan 

tugas dapat diminamilisir lebih efektif sesuai dengan kemampuan tiap 

pekerja. 

b. Withdraw from the stressor, yaitu pekerja biasnaya mengalami stres 

kerja ketika bekerja dalam kultur yang berbeda. Perlu waktu dan 

keinginan kuat agar mampu beradaptasi dengan lingkungan baru. 

c. Change the perception, yaitu pekerja dapat memperkuat self efficacy 

dan self esteem sehingga dapat menerima pekerjaan sebagai tantangan 

dan bukan ancaman. 

d. Control stress consequences, yaitu ketika pekerja menghadapi stres 

biasanya untuk mengatasinya dengan perilaku disfungsional seperti 

merokok dan minum alkohol, para pekerja sebaiknya mampu 

mengontrol hal tersebut. 

e. Receive social support, dukungan lingkungan sekitar dapat mengurangi 

stres yang dialami seseorang. Ada 2 hal yang dapat dilakukan untuk 

memberikan dukungan pada pegawai yang mengalami stres yaitu: 

memperbaiki persepsi mereka bahwa mereka bernilai dan berguna dan 

menyediakan informasi untuk membantunya memahami masalah yang 

sesungguhnya yang memungkinkan menghilangkan sumber stres. 
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       Agoes (2003) dalam Purdini (2016) menyatakan, dalam menanggulangi 

stres harus memperhatikan faktor penyebab stres apakah berasal dari 

individu ataupun dari organisasi. Adapun, berikut tabel penanggulangan 

stres secara individu dan organisasi: 

Tabel 2.1 

Penanggulangan Stres secara Individual dan Organisasi 

Secara Individual Secara Organisasi 

1. Meningkatkan keimanan 

2. Melakukan meditasi 

pernapasan 

3. Melakukan kegiatan olahraga 

4. Melakukan relaksasi 

5. Dukungan sosial dari teman-

teman dan keluarga 

6. Menghindari kebiasaan rutin 

yang membosankan 

1. Melakukan perbaikan iklim 

organisasi 

2. Melakukan perbaikan terhadap 

lingkungan fisik 

3. Menyediakan sarana 

berolahraga 

4. Mengubah struktur dan proses 

organisasi 

5. Meningkatkan partisipasi dalam 

proses pengambilan keputusan 

6. Melakukan restrukturisasi tugas 

7. Menerapkan konsep manajemen 

berdasarkan sasaran 
Sumber: Agoes (2003) dalam Purdini (2016) 

B. Tinjauan Umum Tentang Beban Kerja 

1. Definisi Beban Kerja 

        Definisi beban kerja menurut Menpan (1997) dalam Sudrajat (2019) 

adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh 

suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. 

Beban kerja adalah suatu keadaan pekerja dihadapkan pada tugas yang 

harus diselesaikan pada waktu tertentu (Munandar, 2008). Sedangkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 2008 menyatakan “Beban 

kerja adalah besaran pekerjaan yang dipikul oleh suatu jabatan atau unit 

organisasi dan merupakan hasil antara volume kerja dan norma waktu.” 
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Jika kemampuan pekerja lebih tinggi daripada tuntutan pekerjaan, akan 

muncul perasaan bosan. Namun sebaliknya, jika kemampuan pekerja lebih 

rendah daripada tuntutan pekerjaan, maka akan muncul kelelahan yang 

lebih.  

       Beban kerja adalah beban yang diterima atau ditanggung oleh pekerja 

dalam menyelesaikan pekerjaannya. Beban kerja yang sering dihadapi 

pekerja di tempat kerja adalah suasana yang tidak mendukung karena 

panas atau iklim kerja yang tidak mendukung (Departemen Kesehatan RI, 

2003). Beban kerja adalah perbedaan kapasitas kerja dengan kemampuan 

pekerja. Workload atau beban kerja merupakan usaha yang harus 

dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi “permintaan” dari pekerjaan 

tersebut. Sedangkan kapasitas adalah kemampuan/kapasitas manusia. 

Kapasitas ini dapat diukur dari kondisi fisik maupun mental seseorang 

(Pajow, 2016). 

       Beban kerja menurut Astianto (2014) dalam Sudrajat (2019) 

merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai suatu perbedaan antara 

kapasitas atau kemampuan pekerja dengan tuntutan pekerjaan yang harus 

dihadapi. Mengingat kerja manusia bersifat mental dan fisik, maka 

masing-masing mempunyai tingkat pembebanan yang berbeda-beda. 

Tingkat pembebanan yang terlalu tinggi memungkinkan pemakaian energi 

yang berlebihan dan terjadi overstress, sebaliknya intensitas pembebanan 

yang terlalu rendah memungkinkan rasa bosan dan kejenuhan atau 

understress. Oleh karena itu perlu diupayakan tingkat intensitas 
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pembebanan yang optimum yang ada di antara kedua batas yang ekstrim 

tadi dan tentunya berbeda antara individu yang satu dengan yang lainnya. 

2. Klasifikasi Beban Kerja 

       Pada dasarnya beban kerja dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a. Beban Kerja Fisik 

       Kerja fisik adalah kerja yang memerlukan energi fisik otot 

manusia sebagai sumber tenaganya (power). Kerja fisik disebut juga 

“manual operation” dimana performa kerja sepenuhnya akan 

bergantung pada manusia yang berfungsi sebagai sumber tenaga 

(power) ataupun pengendali kerja (Tarwaka, 2010). 

       Beban kerja fisik (physical workload) adalah suatu keadaan yang 

memerlukan energi fisik otot manusia sebagai sumber tenaganya 

(power) untuk menyelesaikan tugas yang harus diselesaikan pada 

waktu tertentu. Beban kerja fisik adalah beban yang diterima pekerja 

untuk menyelesaikan pekerjaannya seperti mengangkat, mencangkul, 

berlari, memikul, mendayung dan lain–lain, beban kerja fisik 

merupakan beban yang diterima oleh fisik akibat pelaksanaan kerja. 

Beban kerja fisik ini diterima oleh tubuh akibat melaksanakan suatu 

aktivitas kerja. Prinsip dasar dalam ergonomi adalah demand 

(permintaan) < capacity (kapasitas) sehingga beban kerja fisik yang 

diterima oleh tubuh saat bekerja tidak melebihi kapasitas fisik manusia 

(pekerja) yang bersangkutan (Wignjosoebroto, 2008). 
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b. Beban Kerja Mental 

       Beban kerja mental adalah suatu keadaan yang melibatkan proses 

berpikir dari otak untuk menyelesaikan tugas yang harus diselesaikan 

pada waktu tertentu (Wignjosoebroto, 2008). Beban kerja mental 

adalah suatu kondisi yang secara langsung berhubungan dengan 

proses-proses mental apa saja yang terlibat dan dibutuhkan dalam 

bekerja. Pekerjaan ini akan mengakibatkan kelelahan mental bila kerja 

tersebut dalam kondisi yang lama, bukan diakibatkan oleh aktivitas 

fisik secara langsung melainkan akibat kerja otak. Beban kerja mental 

adalah beban kerja yang merupakan selisih antara tuntutan beban kerja 

dari suatu tugas dengan kapasitas maksimum beban mental seseorang 

dalam kondisi termotivasi (Puspitasi, 2012). 

       Menurut Henry R. Jex dalam Tarwaka (2010) pengertian beban 

kerja mental adalah perbedaan tugas yang diharapkan. Beban kerja 

mental merupakan sejauh mana tingkat keahlian dan prestasi kerja 

yang dimiliki individu dengan individu lainnya. Menurut Grandjean 

dalam Tarwaka (2010), setiap aktivitas mental akan selalu melibatkan 

unsur persepsi, interpretasi dan proses mental dari suatu informasi 

yang diterima oleh organ sensor untuk diambil suatu keputusan atau 

proses mengingat informasi yang lampauantara tuntutan pekerjaan 

atau aktivitas kerja mental dengan kemampuan atau kapabilitas mental 

yang dimiliki pekerja untuk mencapai performasi. 
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       Secara fisiologis, aktivitas mental terlihat sebagai suatu jenis 

pekerjaan yang ringan sehingga kebutuhan kalori untuk aktivitas 

mental juga lebih rendah. Padahal secara moral dan tanggung jawab, 

aktivitasjauh lebih berat dibandingkan dengan aktivitas fisik karena 

lebih melibatkan kerja otak (white-collar) daripada pekerja otot (blue-

collar) (Arifah, 2017). 

       Beban kerja yang timbul dalam kondisi dari aktivitas mental di 

lingkungan antara lain disebabkan oleh: 

1) Keharusan untuk tetap dalam kondisi kewaspadaan tinggi dalam 

waktu lama 

2) Kebutuhan untuk mengambil keputusan yang melibatkan tanggung 

jawab besar 

3) Menurunnya konsentrasi akibat aktivitas yang monoton 

4) Kurangnya kontak dengan orang lain, terutama untuk tempat kerja 

yang terisolasi dengan orang lain 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Beban Kerja 

       Tarwaka (2010) menyatakan bahwa beban kerja dipengaruhi 

faktor-faktor sebagai berikut: 

a. Faktor eksternal yaitu berupa beban kerja yang berasal dari luar 

tubuh, seperti: 

1) Tugas-tugas yang dilakukan yang bersifat fisik seperti stasiun 

kerja, tata ruang, tempat kerja, alat dan sarana kerja, kondisi kerja, 

sikap kerja, sedangkan tugas-tugas yang bersikap mental seperti 
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kompleksitas pekerjaan, tingkat kesulitan pekerjaan, tanggung 

jawab pekerjaan. Prinsip dasar dalam ergonomi adalah demand 

(permintaan) < capacity (kapasitas) sehingga beban kerja yang 

diterima oleh tubuh saat bekerja tidak melebihi kapasitas manusia 

(pekerja) yang bersangkutan. Ketika permintaan tidak lebih besar 

dari kapasitas atau kemampuan maka performance dari seseorang 

akan bisa maksimal. 

2) Organisasi kerja seperti lamanya waktu kerja, waktu istirahat, 

kerja bergilir, kerja malam, sistem pengupahan, model struktur 

organisasi, pelimpahan tugas dan wewenang. 

3) Lingkungan kerja adalah lingkungan kerja fisik, lingkungan 

kimiawi, lingkungan kerja biologis dan lingkungan kerja 

psikologis. 

b. Faktor Internal 

       Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh itu 

sendiri akibat dari reaksi beban kerja eksternal. Reaksi tubuh disebut 

strain, berat ringannya strain dapat dimulai baik secara obyektif 

maupun subyektif. Faktor internal meliputi faktor somatis (jenis 

kelamin, umur, ukuran tubuh, status gizi, kondisi kesehatan), dan 

faktor psikis (motivasi, persepsi, kepercayaan, keinginan dan 

kepuasan).  

       Faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi beban kerja pada 

seseorang adalah stuktur kepribadian, umur, kemampuan kerja, kesehatan 
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jasmani dan rohani, kondisi tempat kerja, peralatan kerja, waktu kerja, 

pencahayaan, hubungan kerja, pengaruh kebijakan, dan kompensasi. 

4. Dampak Beban Kerja 

       Menurut Suma’mur (2009) dalam Panengah (2012), setiap beban 

kerja yang diterima oleh seseorang harus sesuai atau seimbang baik 

terhadap kemampuan fisik, kemampuan kognitif maupun keterbatasan 

manusia yang menerima beban tersebut. Beban kerja optimum harus 

dicapai bila ingin mendapatkan produktivitas yang tinggi, namun demikian 

jika beban pekerjaan terlalu rendah atau terlalu tinggi maka akan 

menyebabkan produktivitas yang rendah pula.  

       Manuaba (2000) menyatakan beban kerja yang terlalu berlebih 

menimbulkan kelelahan baik fisik atau mental dan reaksi-reaksi emosional 

seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, dan mudah marah. Sedangkan 

pada pekerjaan yang terlalu sedikit dimana pekerjaan yang terjadi kerena 

pengulangan gerak akan menimbulkan kebosanan dan rasa monoton. 

Kebosanan dalam kerja rutin sehari-hari karena tugas atau pekerjaan yang 

terlalu sedikit mengakibatkan kurangnya perhatian pada pekerjaan 

sehingga secara potensial membahayakan pekerja. Beban kerja yang 

berlebih atau rendah dapat menimbulkan stres kerja (Panengah, 2012). 

5. Penilaian Beban Kerja 

a. Penilaian beban kerja fisik 

       Penilaian beban kerja fisik secara obyektif dapat dilakukan dengan 

dua metode, yaitu metode penilaian langsung dan tidak langsung. 
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Metode penilaian langsung yaitu mengukur energi yang dikeluarkan 

(energy expenditure) melalui asupan oksigen selama bekerja. Semakin 

berat beban kerja maka semakin banyak energi yang dikonsumsi. 

Kelebihan metode dengan menggunakan asupan oksigen adalah hasil 

lebih akurat, namun kelemahannya yakni hanya dapat mengukur waktu 

kerja yang singkat dan membutuhkan biaya yang mahal.  

       Untuk metode pengukuran tidak langsung adalah dengan 

menghitung denyut jantung. Penilaian beban kerja fisik melalui denyut 

jantung adalah pendekatan untuk mengetahui berat ringannya beban 

kerja fisik selain ditentukan juga oleh konsumsi energi, kapasitas 

ventilasi paru, dan temperatur tubuh. Pada batas tertentu ventilasi paru, 

denyut jantung, dan suhu tubuh mempunyai hubungan linear dengan 

konsumsi kalori dalam melakukan pekerjaan. Untuk berbagai macam 

alasan itulah, sehingga denyut jantung dapat dipakai sebagai index 

beban kerja (Puspitasari, 2012).  

       Penilaian denyut jantung adalah salah satu alat untuk mengetahui 

beban kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain: 

1) Merasakan denyut yang ada pada arteri radial di pergelangan 

tangan.  

2) Mendengarkan denyut dengan stetoskop  

3) Menggunakan ECG (Electrocardiogram), yaitu mengukur signal 

elektrik yang diukur dari otot jantung pada permukaan kulit dada. 
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4) Pulse meter atau Pols teller adalah alat yang kegunaanya sebagai 

pencatat waktu dalam memeriksa dan menghitung denyut nadi per 

menit. 

b. Penilaian beban kerja mental  

       Penilaian beban kerja subjektif merupakan salah satu pendekatan 

psikologi dengan cara membuat skala psikometri untuk mengukur 

beban kerja mental yang dapat dilakukan baik secara langsung (terjadi 

secara spontan) maupun tidak langsung (berasal dari respon 

eksperimen). Pengukuran beban kerja psikologis secara subjektif dapat 

dilakukan dengan beberapa metode, yaitu National Aeronautics and 

Space Administration Task Load Index (NASA-TLX), Subjective 

Workload Assessment Technique (SWAT), Modified Cooper Harper 

Scaling (MCH). Dari beberapa metode tersebut metode yang paling 

banyak digunakan dan terbukti memberikan hasil yang cukup baik 

adalah NASA-TLX dan SWAT (Arifah, 2017). 

       Metode NASA-TLX adalah metode yang mengevaluasi beban 

kerja yang bersifat subjektif, dimana pekerja diminta untuk 

memberikan pendapatnya atas pekerjaan yang tengah dilakukan. Pada 

metode NASA-TLX ini pekerja diminta untuk menilai (antara 0-100) 

pada 6 aspek pekerjaan. Metode NASA-TLX dikembangkan oleh 

Sandra G. dari NASA-Ames Research Center dan Lowell E. Staveland 

dari San Jose State University pada tahun 1981 (Tarwaka, 2010). 
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       Penjelasan indikator beban mental yang akan diukur 

menggunakan metode NASA-TLX : 

1) Mental Demand: Seberapa besar aktivitas mental dan perceptual 

yang dibutuhkan untuk melihat, mengingat dan mencari. Apakah 

pekerjaan tersebut mudah atau sulit, sederhana atau kompleks, 

longgar atau ketat. 

2) Physical Demand: Jumlah aktivitas fisik yang dibutuhkan 

(misalnya:mendorong, menarik, mengontrol putaran, dan lain-

lain). 

3) Temporal Demand: Jumlah tekanan yang berkaitan dengan waktu 

yang dirasakan selama elemen pekerjaan berlangsung. Apakah 

pekerjaan perlahan atau santai atau cepat dan melelahkan. 

4) Performance: Seberapa besar keberhasilan seseorang di dalam 

pekerjaannya dan seberapa puas dengan hasil kerjanya. 

5) Effort: Seberapa keras kerja mental dan fisik yang dibutuhkan 

untuk menyelesaikan pekerjaan. 

6) Frustration Level: Seberapa besar tingkat keamanan, kenyamanan, 

ketenangan yang dirasakan selama melaksanakan pekerjaan 

tersebut. 

       Langkah-langkah yang harus dilakukan pengukuran beban kerja 

mental dengan menggunakan metode NASA-TLX. Langkah pertama 

adalah pembobotan. Pada bagian ini responden diminta untuk 

melingkari salah satu dari dua indikator yang dirasakan lebih dominan 
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menimbulkan beban kerja mental terhadap pekerjaan tersebut. 

Kuesioner yang diberikan berbentuk perbandingan berpasangan yang 

terdiri dari 15 perbandingan berpasangan. Dari k uesioner ini dihitung 

jumlah tally dari setiap indikator yang dirasakan paling berpengaruh . 

Jumlah tally ini kemudian akan menjadi bobot untuk tiap indikator 

beban mental. Langkah kedua yaitu pemberian rating. Pada bagian ini 

responden diminta memberi rating terhadap keenam indikator beban 

mental. Rating yang diberikan adalah subyektif tergantung pada beban 

mental yang dirasakan oleh responden. Untuk mendapatkan skor 

beban mental NASA-TLX, bobot dan rating untuk setiap indikator 

dikalikan kemudian dijumlahkan dan dibagi 15 (jumlah perbandingan 

berpasangan) (Tarwaka, 2010). 

C. Tinjauan Umum Tentang Jenis Kelamin 

       Jenis kelamin, pria dan wanita berbeda dalam kemampuan fisiknya, 

kekuatan kerja ototnya. Perbedaan tersebut dapat dilihat melalui ukuran tubuh 

dan kekuatan otot dari wanita relatif kurang jika dibandingkan pria. 

Kemudian pada saat wanita sedang haid yang tidak normal (dysmenorrhoea), 

maka akan dirasakan sakit sehingga akan lebih cepat lelah (Suma’mur, 1996). 

Penggolongan jenis kelamin terbagi menjadi pria dan wanita. Secara umum 

wanita hanya mempunyai kekuatan fisik 2/3 dari kemampuan fisik atau 

kekuatan otot laki laki. Dengan demikian, untuk mendapatkan hasil kerja 

yang sesuai maka harus diusahakan pembagian tugas antara laki-laki dan 
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wanita. Hal ini harus disesuaikan dengan kemampuan, kebolehan, dan 

keterbasannya masing-masing (Tarwaka et al, 2004).  

       Sears (1999) menambahkan bahwa perbedaan jenis kelamin salah 

satunya dipengaruhi oleh faktor biologis yang nampak pada perbedaan fisik 

seperti tinggi badan, kemampuan melahirkan dan juga menyusui anak, serta 

perbedaan hormon.Mengacu pada pengertian-pengertian jenis kelamin diatas 

maka dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin berkaitan dengan pembedaan 

pria dan wanita berdasarkan ciri-ciri fisik dan anatomis. Ukuran tubuh dan 

kekuatan otot tenaga kerja wanita relatif kurang dibanding pria. Secara 

biologis wanita mengalami siklus haid, kehamilan dan menopause, dan secara 

social wanita berkedudukan sebagai ibu rumah tangga (Suma’mur, 2009). 

D. Tinjauan Umur Tentang Status Pernikahan  

       Status Pernikahan adalah suatu “keadaan hukum” yang keadaan bahwa 

seorang pria dan seorang wanita terikat oleh suatu hubungan perkawinan. 

Pernikahan merupakan upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau 

dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan 

perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. 

Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat 

dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan. Perihal pencatatan nikah 

tersebut, dalam Peraturan Menteri Agama Tentang Pencatatan Nikah Pasal 

2, menegaskan bahwa “Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pejabat yang 

melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan pencatatan peristiwa 

nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan 
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perkawinan.” Artinya, nikah memiliki arti secara administratif dan legalitas 

hukum dimana peristiwa nikah tersebut kemudian dicatat melalui akta 

autentik (akta nikah). 

E. Tinjauan Umum Tentang Masa Kerja 

       Masa kerja adalah lamanya seseorang bekerja di suatu instansi atau 

organisasi yang dihitung sejak pertama kali di tempat tersebut. Dari 

keseluruhan keluhan yang dirasakan tenaga kerja dengan masa kerja kurang 

dari 1 tahun paling banyak mengalami keluhan. Kemudian keluhan tersebut 

berkurang pada tenaga kerja setelah bekerja selama 1-5 tahun. Namun, 

keluhan akan meningkat pada tenaga kerja setelah bekerja pada masa kerja 

lebih dari 5 tahun (Tarwaka, 2004).  

       Masa kerja menunjukkan suatu masa berlangsungnya kegiatan seseorang 

dalam waktu tertentu. Masa kerja dapat mempengaruhi pekerja baik positif 

maupun negatif. Memberikan pengaruh positif apabila semakin lama 

seseorang bekerja maka akan semakin berpengalaman dalam melakukan 

pekerjaannya. Sebaliknya, akan memberikan pengaruh negatif apabila 

semakin lama bekerja akan menimbulkan kelelahan dan kebosanan. Semakin 

lama seseorang dalam bekerja maka semakin banyak dia telah terpapar 

bahaya yang ditimbulkan oleh lingkungan kerja tersebut. 

       Secara garis besar masa kerja dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu 

(Boediono, 2003): 

1. Masa kerja <6 tahun 

2. Masa kerja 6-10 tahun 
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3. Masa kerja >10 tahun 

       Masa kerja yang berhubungan dengan stres kerja berkaitan dalam 

menimbulkan kejenuhan dalam bekerja. Pekerja yang bekerja lebih dari lima 

tahun biasanya memiliki tingkat kejenuhan kerja yang lebih tinggi. 

F. Tinjauan Umum Tentang Lama Kerja 

       Jumlah jam kerja yang efisien untuk seminggu adalah 40-80 jam yang 

terbagi dalam lima atau enam hari kerja, maksimum waktu kerja tambahan 

yang masih efisien adalah 30 menit. Sedangkan di antara waktu kerja harus 

disediakan waktu istirahat yang jumlahnya antara 15-30% dari  seluruh waktu 

kerja. Apabila jam kerja melebihi dari ketentuan tersebut, maka akan 

ditemukan hal-hal seperti penurunan kecepatan kerja, gangguan kesehatan, 

angka absensi karena sakit meningkat, yang kesemuanya akan bermuara pada 

rendahnya tingkat produktivitas kerja (Tarwaka, 2004). 

       Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

disebutkan setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja bagi 

pekerja yang dipekerjakan. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

(pasal 77, ayat 1), bahwa waktu yang dipersyaratkan adalah: 

1. Waktu kerja siang hari: 

a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu 

untuk  6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. 

b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu 

untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. 

2. Waktu kerja malam hari, dapat dilakukan dengan: 
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a. 6 (enam) jam 1 (satu) hari dan 35 (tiga puluh lima) jam 1 (satu) 

minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. 

b. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 35 (tiga puluh lima) jam 1 (satu) minggu 

untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. 

       Setelah melakukan pekerjaan selama empat jam, produktivitas kerja akan 

mulai menurun. Kondisi ini membutuhkan waktu istirahat dan makan untuk 

mengembalikan energi.  
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G. Kerangka Teori 

Berdasarkan penjelasan diatas yang disertai beberapa teori-teori maka 

didapatkan kerangka teori tersebut adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sumber: Tarwaka (2010), Suma’mur (2013).  

Stres Kerja 

PEMBANGKIT STRES: 

- Beban kerja  

- Konflik peran 

- Ketidakjelasan peran 

- Pengembangan karir 

- Struktur dalam 

organisasi 

 

 

Karakteristik Individu: 

1. Jenis kelamin 

2. Umur 

3. Status Pernikahan 

4. Masa kerja 

5. Lama Kerja 

Gambar 1 : Kerangka Teori 


