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TUGAS AKHIR GAMBARAN TINGKAT STRES... ARIELLA KRISTAVANITA 

ABSTRAK 

 

 Stres kerja adalah respon secara psikologis, fisiologis ataupun perilaku 

yang dialami pekerja akibat dari ketidakmampuannya untuk mengatasi stresor di 

tempat kerja. Beberapa stresor diantaranya faktor karakteristik pekerja (umur, 

tingkat pendidikan, masa kerja, jabatan) serta faktor lingkungan pekerjaan (beban 

berlebih secara kuantitatif, beban berlebih secara kualitatif, ketaksaan peran, 

konflik peran, tanggung jawab terhadap orang lain, pengembangan karier). Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan tingkat stres kerja pada pekerja di 

bagian Filling Plant PT SMART Tbk Refinery Surabaya. 

 Penelitian ini merupakan penelitian observasional deskriptif. Responden 

dalam penelitian ini sebanyak 60 orang yang merupakan seluruh pekerja tetap di 

shift pagi dan shift siang. Pengukuran tingkat stres kerja menggunakan kuesioner 

Survei Diagnosis Stres (SDS).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber stres kerja yang paling tinggi 

disebabkan oleh beban berlebih kualitatif dan konflik peran. Responden yang 

mengalami tingkat stres kerja ringan akibat beban berlebih secara kualitatif 

sebanyak 34 orang (56,7%), stres kerja sedang sebanyak 25 orang (41,7%) dan 

stres kerja berat sebanyak 1 orang (1,7%). Sedangkan tingkat stres kerja akibat 

konflik peran diantaranya  stres kerja  ringan sebanyak 45 orang (75%), stres kerja 

sedang sebanyak 13 orang (21,7%) dan kategori berat sebanyak 2 orang (3,3%). 

Disimpulkan bahwa sebagian besar responden mengalami stres kerja 

ringan dan stres kerja semakin meningkat seiring dengan bertambahnya umur, 

tingkat pendidikan, dan rendahnya masa kerja. Jabatan dengan tingkat stres kerja 

berat hanya dialami oleh operator H1. Disarankan bagi perusahaan untuk 

mengadakan program refreshing, analisis jabatan, pelatihan kerja, menghindari 

penempatan tuntutan pekerjaan yang tidak konsisten dan melakukan survei stres 

kerja. 

 

Kata kunci : Stres kerja, SDS, konflik peran, beban berlebih kualitatif 
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