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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia memiliki 2/3 luas wilayah berupa lautan, dengan 

keadaan tersebut sangat terbuka untuk pemanfaatan laut sebagai sarana tempat 

kerja bagi pekerjanya. Industri maritim merupakan tempat kerja khusus dengan 

cara kerja di laut dan berhubungan dengan lautan (Suma’mur, 1991).  Industri 

maritim semakin berkembang, berbagai kegiatan pengeksplorasian kekayaan laut 

telah sering dilakukan, kegiatan pengeksplorasian kekayaan laut antara lain 

penangkapan ikan oleh nelayan, pemanfaatan laut sebagai sarana transportasi dan 

pengeksplorasian kekayaan bawah laut seperti eksploitasi minyak bumi dan gas 

dengan cara penyelaman.  

Penyelaman adalah suatu pekerjaan yang tidak dapat dikesampingkan 

dalam pengeksplorasian kekayaan bawah laut. Telah banyak berdiri perusahaan 

profesional penyelaman untuk mengeksplor kekayaan bawah laut baik yang 

bergerak di bidang eksplotasi minyak bumi dan gas bumi maupun pemasangan 

konstruksi lepas pantai. Kegiatan yang dilakukan oleh penyelam tersebut meliputi 

pemasangan pipa untuk mengalirkan minyak dan gas bumi, penempatan anjungan 

produksi, mengatur posisi pengeboran dasar laut, maupun pemeriksaan dan 

perbaikan kerusakan pipa yang terdapat di dasar laut.  

Penyelam sangat rentan mengalami stres, (Rijadi, 2009) pemicu stres 

pada penyelam meliputi perbedaan lingkungan pekerjaan dan cara dalam 

melakukan pekerjaan berbeda dengan yang ada di darat, besarnya kemungkinan 
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diserang binatang laut, besarnya kemungkinan tergores terumbu karang, besarnya 

kemungkinan terjadi hipotermia, terbatasnya komunikasi antar penyelam, 

terbatasnya cahaya dan pengelihatan, serta gangguan kesehatan juga rentan terjadi 

pada penyelam, gangguan kesehatan utama yang sering diderita diakibatkan 

tekanan udara tinggi adalah barotrauma dan dekompresi (Rijadi, 2009). Setiap 

penyelam  memiliki kemampuan dalam mengelola pemicu stres tersebut, faktor 

yang sangat menentukan adalah karakteristik individu seperti umur, tingkat 

pendidikan, status perkawianan, masa kerja dan lain-lain tiap penyelam dalam 

menghadapi pemicu stres. Berbagai pemicu stres pada penyelam tersebut dapat 

menimbulkan penurunan kinerja dan produktifitas kerja pada penyelam selain itu 

dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja pada penyelam tersebut 

dapat memberikan dampak yang fatal bagi penyelam. 

Menurut Rijadi (2009)  pekerjaan menyelam yang membutuhkan durasi 

kerja penyelaman lebih lama dan kedalaman yang lebih dalam, teknik dan 

peralatan yang digunakan berbeda. Penyelaman yang membutuhkan durasi selam 

penyelaman lebih lama dan kedalaman yang lebih dalam sangat rentan terjadi 

gangguan kesehatan seperti terjadinya kerusakan pada paru paru, pendarahan otak, 

keracunan gas dan kehilangan panas tubuh. Hal tersebut dikarenakan suhu air laut 

yang lebih dingin, tekanan air terhadap tubuh yang lebih besar, terbatasnya udara 

pernafasan dan adanya ancaman dari binatang laut berbahaya yang ada di laut 

dalam. Berbagai pemicu stres tersebut tentu akan memberikan tekanan secara fisik 

dan mental kepada penyelam sehingga penyelam rentan mengalami stres. 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI Hub tipe kepribadian dan stresor ....... Faris Lazwar Irkham



3 
 

Stres adalah hasil reaksi emosi dan fisik akibat kegagalan individu 

beradaptasi dengan lingkunganya. Banyak hal dalam kehidupan manusia di sekitar 

lingkungannya yang dapat menyebabkan stres. Hal yang menjadi sumber atau 

penyebab stres pada diri seseorang disebut dengan stressor. Sementara itu, stres 

kerja dapat diartikan sebagai kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, 

proses pikiran dan kondisi fisik seseorang yang mana hal tersebut dipengaruhi 

oleh faktor pekerjaan dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Hampir setiap 

kondisi pekerjaan dapat menyebabkan stres, tetapi tingkat stres yang dialami 

setiap orang bergantung reaksi masing-masing orang dalam menghadapinya          

(Wijono, 2012). 

Stres kerja sangat berhubungan dengan pekerja, lingkungan pekerjaan, 

baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial kerja dan pekerja itu sendiri 

(Munandar, 2001). Penyebab utama stres kerja adalah tuntutan pekerjaan yang 

tidak sesuai dengan kemampuan atau keterampilan pekerja, keinginan atau 

aspirasi yang tidak tersalurkan, dan ketidakpuasan kerja. Selain itu stres kerja juga 

dapat menyebabkan angka absensi, keterlambatan dan kecelakaan akibat kerja. 

Faktor yang membuat seseorang menjadi stres meliputi sistem tugas yang 

melebihi kemampuan pekerja, volume pekerjaan yang berlebih, tanggung jawab 

yang terlalu berat, kondisi fisik/lingkungan kerja yang ekstrim dan organisasi 

tempat kerja yang kurang mendukung (Harrianto,2010).  

Menurut hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Saikhunuddin 

(2009) tentang hubungan faktor individu dengan tingkat stres kerja perawat di 

ICU RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik menunjukan bahwa faktor yang memiliki 
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hubungan dengan stres kerja perawat ICU RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik 

adalah tipe kepribadian dan masa kerja. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Dyan (2008) tentang faktor yang 

berhubungan dengan stres kerja pada tenaga kerja bagian pengantongan di PT. 

Semen Gresik (Persero) Tbk menunjukan bahwa responden yang mengalami stres 

kerja sebagian besar adalah pada umur  lebih dari 30 tahun sebanyak 41,7%, pada 

jenis laki–laki 22,2%, pada status sudah menikah sebanyak 55,5%, pada masa 

kerja >10 tahun sebanyak 30,6%, pada tipe kepribadian A sebanyak 13,9%, pada 

beban kerja sedang sebanyak 22,2%, dan lingkungan kerja yang tidak baik 

sebanyak 13,9%. 

Meskipun banyak sumber yang membuat seseorang menjadi stres, faktor 

individu dapat berfungsi sebagai faktor pengubah apakah stressor diteruskan 

sebagai sumber stres atau tidak. Menurut Smet (1994), setiap individu akan 

memberikan reaksi yang berbeda pada sumber stres (stressor) yang sama karena 

stres erat kaitannya dengan penilaian subyektif seseorang. Munandar (2001), 

faktor dalam individu berfungsi merubah rangsangan dari lingkungan yang 

merupakan pembangkit sres dengan individu. Karakteristik individu seperti umur, 

tingkat pendidikan, tipe kepribadian, lama kerja, status perkawian, dan letak 

tempat tinggal akan memberikan presepsi yang berbeda terhadap sumber stres 

yang diterima. 

Karakteristik setiap individu akan menentukan kemampuan yang berbeda 

untuk bisa mempengaruhi stres kerja yang dirasakan, baik dengan cara mereduksi 
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perasaan stresnya maupun merubah perasaan stres tersebut sebagai pemicu dalam 

bekerja di tempat kerja. 

Dampak stres kerja bila tidak ditangain dengan baik maka seseorang 

akan cenderung menjadi pemarah, terjadi gangguan mental, gangguan fisiologis, 

dan dapat menyebabkan gangguan pada organisasi atau tempat kerja berupa 

penurunan kinerja dan produktifitas hingga menyebabkan kecelakaan kerja 

(Tarwaka, 2010). 

1.2 Identifikasi Penyebab Masalah 

Salah satu pekerjaan yang erat kaitannya dengan stres kerja adalah 

penyelam (Rijadi, 2009). Penyelam adalah pekerjaan yang dilakukan pada tekanan 

lebih dari 1 atmosfer absolut baik dalam air maupun di dalam RUBT (Ruang 

Udara Bertekanan Tinggi). Peyelam memiliki lingkungan kerja yang berbeda 

dengan yang ada didarat dan memiliki cara kerja yang berbeda pula. Pekerjaan 

penyelaman memiliki beban kerja berat dan resiko kerja yang tinggi serta keadaan 

lingkungan kerja yang ekstrim membuat penyelam menjadi rentan mengalami 

stres kerja. Menurut Rijadi (2009), kecenderungan gangguan psikis atau stres pada 

penyelam 2 kali lebih besar bila dibandingkan dengan populasi bukan penyelam. 

PT. Advanced Offshore Services merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak dibidang jasa bawah laut (subsea operation) seperti penyelaman, baik 

penyelaman dengan metode Air Diving maupun Saturation Diving serta melayani 

pengoperasian ROV (Remotely Operator Underwater Vehicle) atau robot bawah 

air. Perusahaan ini telah tergabung dalam IMCA (International Marine 

Contractors Association) dan ADC (Association of Diving Contractors) yaitu 
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asosisasi industri jasa lepas pantai, laut dan bawah air internasional selain itu 

perusahaan ini juga tergabung dalam OGP (Oil and Gas Production).  

PT. Advanced Offshore Services memiliki kapabilitas dalam pekerjaan 

jasa bawah laut, meliputi instalasi perawatan dan perbaikan fasilitas atau sarana 

lepas pantai, instalasi perawatan dan perbaikan pipa minyak dan gas serta kabel 

listrik dan jaringan komunikasi bawah laut, dan survei bawah laut dan isnpeksi 

dengan Remotely Operator Vehicle (ROV) dan teknik videografi dan fotografi.  

Setiap penyelam di bagian penyelaman telah memiliki ijin selam yang 

dikeluarkan oleh IMCA (International Marine Contractors Association) untuk 

penyelam profesional di bidang pengeboran lepas pantai. Dalam melakukan 

pekerjaan, para penyelam akan tinggal di anjungan lepas pantai (rig) atau di mes 

yang letaknya lepas dari bibir pantai atau daratan maupun di pinggir pantai. 

Setiap penyelam memiliki kewajiban untuk melakukan penyelaman 

setiap hari bila sedang menjalankan proyek. Kegiatan penyelaman tersebut 

meliputi pengecekan dan pengelasan pipa minyak dan gas bawah laut, 

pertolongan terhadap kapal atau benda lain yang karam maupun pemasangan 

konstruksi bangun lepas pantai. Menurut Rijadi (2009) setiap penyelaman bisa 

melakukan penyelaman hingga kedalaman 40 meter sesuai dengan batas 

maksimal menyelam dengan peralatan selam standar sedangkan untuk penyelam 

saturasi bisa melakukan penyelaman diatas 40 meter, dengan kedalam tersebut 

penyelam akan rentan mengalami hipotermia dan barotrauma karena semakin 

dalam kedalaman laut maka suhu udara akan semakin dingin dan tekanan udara 

akan semakin besar. Penyelam tersebut akan melakukan sekali penyelaman untuk 
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melaksanakan tugasnya bila tugasnya belum selesai maka penyelam tersebut akan 

naik terlebih dahulu ke permukaan atau ke anjungan lepas pantai untuk 

beristirahat terlebih dahulu dan melaksanakan kembali tugas penyelamanya sesuai 

arahan dari diving supervisior. Waktu istirahat bergantung pada arahan diving 

supervisior, waktu normal istirahat setelah penyelaman adalah 12 jam dan sistem 

pekerjaannya adalah 12 jam bekerja dengan 12 jam beristirahat.  

Durasi selam tiap penyelam bisa berbeda karena ada pengaruh 

kemampuan penyelam dalam menyelesaikan tugasnya serta kedalaman 

penyelaman tetapi pada penyelaman Air Diving (Surface Supllied Light Weight 

Diving) durasi selam maksimal adalah 60 menit pada kedalaman 190 feet setara 

60 meter dengan menggunakan open bell, bila lebih dari 60 menit maka penyelam 

tersebut akan rentan mengalami gangguan kesehatan seperti hipotermia, 

kelumpuhan, dekompresi, barotrauma dan keracunan gas.  

Menurut Rijadi (2009) penyelam tidak jarang mendapat serangan hewan 

laut yang berbahaya baik karena buas dan bersifat karnivora serta berbahaya 

karena racunnya, selain itu dalam melakukan pekerjaannya tidak jarang penyelam 

mengalami kecelakaan baik kecelakaan akibat tergores terumbu karang maupun 

kecelakaan akibat tertimpa pipa minyak dan gas ataupun peralatan yang 

digunakan untuk melakukan pengecekan dan pengelasan pipa minyak dan gas. 

Bila terjadi kecelakaan dalam laut atau ketika penyelaman, penyelam beresiko 

mengalami dampak buruk dari kecelakaan tersebut karena tidak segera ditolong 

oleh rekan selamnya, hal tersebut dapat terjadi karena terbatasanya komunikasi 

antar penyelam ketika menyelam.  
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Berdasarkan uraian diatas, dan memperhatiakan dampak dari stres kerja, 

maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai “Hubungan tipe kepribadian 

dan stresor lingkungan kerja dengan stres kerja pada penyelam di PT. Advanced 

Offshore Services”. 

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Pembatasan masalah 

Faktor kunci dari stres adalah persepsi seseorang dan peniaian terhadap 

situasi dan kemampuannya untuk menghadapi atau mengambil manfaat dari 

situasi yang dihadapi. Dengan kata lain, bahwa reaksi terhadap stres dipengaruhi 

oleh bagaimana pikiran dan tubuh individu mempersepsi suatu peristiwa. 

Meskipun banyak sumber yang membuat seseorang menjadi stres, faktor 

individulah yang berfungsi sebagai faktor pengubah apakah stressor diteruskan 

sebagai sumber stres atau tidak karena setiap individu akan memberikan reaksi 

yang berbeda pada sumber stres (stressor) yang sama karena stres erat kaitannya 

dengan penilaian subyektif seseorang.  

Berdasarkan uraian tersebut untuk menghindari terjadinya salah 

penafsiran tentang arah pemahaman penelitian ini serta adanaya keterbatasan 

sumber daya baik waktu maupun materi, maka peneliti membatasi 

permasalahannya, pada karaktersitik individu pekerja, yakni: umur, tingkat 

pendidikan, tipe kepribadian, status perkawian, masa kerja, lokasi tempat 

tinggal, gaji ; durasi selam, area penyelaman dan serangan binatang laut 

berbahaya. 
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1.3.2 Rumusan masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini “Apakah ada hubungan tipe 

kepribadian dan stresor lingkungan kerja dengan stres kerja pada penyelam di PT. 

Advanced Offshore Services?” 

 
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tipe 

kepribadian dan stresor lingkungan kerja dengan stres kerja pada tenaga kerja 

penyelam di PT. Advanced Offshore Services. 

1.4.2 Tujuan khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

1. Mempelajari karakteristik individu meliputi umur, tingkat pendidikan, 

status perkawian, masa kerja,  lokasi tempat tinggal dan gaji tenaga kerja 

penyelam yang dapat menyebabkan stres di PT. Advanced Offshore 

Services. 

2. Mempelajari tipe kepribadian penyelam di PT. Advanced Offshore 

Services.  

3. Mempelajari durasi selam tenaga kerja penyelam di PT. Advanced 

Offshore Services. 

4. Mempelajari area penyelaman di PT. Advanced Offshore Services. 

5. Memperlajari serangan binatang binatang laut berbahaya pada tenaga kerja 

penyelam di PT. Advanced Offshore Services 
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6. Mempelajari stres kerja pada tenaga kerja penyelam di PT. Advanced 

Offshore Services. 

7. Menganalisis hubungan antara karakteristik individu dengan stres kerja 

pada penyelaman di PT. Advanced Offshore Services. 

8. Menganalisis hubungan antara tipe kepribadian dengan stres kerja pada 

penyelam di PT. Advanced Offshore Services.  

9. Menganalisis hubungan antara durasi selam dengan stres kerja pada 

penyelam di PT. Advanced Offshore Services. 

10. Menganalisis hubungan antara area penyelaman dengan stres kerja pada 

penyelam di PT. Advanced Offshore Services 

11. Menganalisis hubungan antara serangan binatang laut berbahaya dengan 

stres kerja pada penyelam di PT. Advanced Offshore Services. 

1.4.3 Manfaat penelitian 

1. Bagi perusahaan 

Sebagai masukan mengenai faktor-faktor yang berhubungan 

dengan stres kerja pada tenaga kerja khusunya penyelam. 

2. Bagi peneliti 

Menambah dan meningkatkan wawasan pengetahuan dan 

pengalaman belajar dalam mempraktikan ilmu yang telah didapatkan di 

bangku perkuliahan khususnya ilmu kesehatan dan keselamatan kerja. 
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3. Bagi peneliti lain 

Sebagai bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang belum 

diteliti dalam peneltian ini. 
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