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ABSTRAK 

 

Stres kerja merupakan kondisi dimana terdapat beberapa faktor yang 
berinteraksi dengan pekerja sehingga menimbulkan respon fisiologis & 
psikologis. Diperlukan suatu pengukuran yang mendalam untuk mengidentifikasi 
stres kerja agar dapat mengurangi risiko terjadinya hal yang berkaitan dengan  
kecelakaan kerja, menurunnya produktivitas kerja,  dan ketidaknyamanan di 
lingkungan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara 
faktor individu dan beban kerja fisik dengan stres kerja pada tenaga kerja di 
Bagian Produksi PT. X Surabaya. Hasil penelitian ini dapat berguna untuk 
mengendalikan serta memperbaiki aspek keselamatan dan kesehatan kerja di masa 
datang. 

 
Penelitian ini bersifat observasional dengan cara pendekatan cross 

sectional. Sampel berjumlah  33 orang diambil secara simple random sampling  di 
semua divisi pada bagian Produksi PT. X Surabaya. Hubungan antar variabel 
dependen dan independen dianalisis dengan menggunakan uji korelasi Spearman 
dan Contingency Coefficient (α < 0,05).  

 
Dari 5 variabel independen yaitu umur, masa kerja, tingkat pendidikan, 

tipe kepribadian dan beban kerja fisik yang memiliki hubungan yang signifikan 
dengan stres kerja yaitu umur (sig = 0,012), masa kerja (sig = 0,049), tingkat 
pendidikan (sig = 0,025), dan beban kerja fisik (sig = 0,047). Sedangkan tipe 
kepribadian tidak mempunyai hubungan dengan stres kerja (sig = 1,090). 

 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa semakin tua umur, 

semakin lama masa kerja, semakin tinggi tingkat pendidikan dan semakin berat 
beban kerja fisik maka semakin cenderung mengalami stres kerja. Hal yang dapat 
dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut antara lain dengan mengadakan 
sharing rutin untuk mengurangi  kurang baiknya hubungan antar rekan kerja, 
menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dengan kerekayasaan teknis, 
mengadakan safety talk secara rutin, mengadakan rotasi pekerjaan atau 
pengembangan karier dengan kriteria tertentu dan mengukur beban kerja fisik 
dengan alat ukur yang lebih baik agar dapat ditentukan lama istirahat ideal untuk 
setiap pekerjaan.  
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