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Perilaku berbahaya merupakan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Hal 

ini disebabkan oleh kelalaian pekerja saat bekerja yang dipicu oleh stres kerja para 

pekerja yang bekerja pada shift malam. Hasil studi terdahulu menyimpulkan bahwa 

setiap tahunnya kasus perilaku berbahaya meningkat dan berpotensi menimbulkan 

dampak negatif bagi perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan anatara stres kerja dengan perilaku berbahaya pada pekerja shift malam. 

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dengan skala stres kerja dan 

perilaku berbahaya yang disebarkan kepada 113 orang pekerja sebagai subjek. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara stres kerja dengan 

perilaku berbahaya pada pekerja shift malam yang signifikan. Nilai korelasi adalah r 

= 0,475 (p < 0,01) yaitusemakin tinggi stres kerja pekerja shift malam, semakin 

tinggi juga perilaku berbahaya. 

 

Kata kunci :stres kerja, perilaku berbahaya, pekerja shift malam 

 

 

Malicious behavior is one of the causes of work accident. This is caused by omission 

workers while working triggered by job stress the workers who work on night shift. 

The results of a study old concluded that every year cases, malicious behavior 

increased and has the potential to cause the negative impact of for the company. The 

purpose of this research is to find relations state of the job stress with malicious 

behavior on workers the night shift. This research uses types of data on quantitative 

with scales job stress and malicious behavior to be distributed to 113 people workers 

as the subject. The research results show that there is a positive connection between 

job stress with malicious behavior on workers the night shift significantly. The 

correlation value is r = 0,475 (p < 0.01) the higher job stress workers the night shift, 

the higher also malicious behavior. 
 

Keywords :Job stress , malicious behavior , workers the night shift 
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Perilaku berbahaya merupakan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan kerja 

akibat kelalaian pekerja saat bekerja, angka kecelakaan kerja yang disebabkan oleh 

perilaku tidak aman di Indonesia sebesar 80% dan kondisi tidak aman sebesar 20%. 

Meyoritas kecelakaan kerja yang terjadi karena perilaku tidak aman yang dialakukan 

pekerja, seperti tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), tidak mengikuti 

Standar Operasi Produser (SOP) dan kurangnya kehati-hatian dalam bekerja. 

Menurut data International Labour Organization (ILO) tahun 2010, di seluruh dunia 

terjadi lebih dari 337 juta kecelakaan dalam pekerjaan per tahun. Setiap hari, 6.300 

orang meninggal karena kecelakaan kerja atau penyakit yang berkaitan dengan 

pekerjaan. Stres kerja yang dialamai pekerja juga merupakan salah satu faktor 

munculnya perilaku berbahaya yang berakibat terjadinya kecelakaan kerja. 

Kecelakaan dalam industri sesungguhnya merupakan hasil akhir dari suatu aturan 

dan kondisi kerja yang tidak aman. Kondisi seperti itu bisa terjadi kepada siapa saja, 

terutama pada tenaga kerja bagian produksi dan mesin yang membutuhkan 

konsentrasi tinggi dalam menjalankan tugas. Tenaga kerja merupakan faktor yang 

sangat menentukan bagi perusahaan, tenaga kerja juga merupakan faktor produksi 

yang memiliki peran penting dalam kegiatan perusahaan. Dalam melakukan 

pekerjaannya tenaga kerja sering dihadapi dengan berbagai ancaman bagi 

keselamatan dan kesehatannya dalam bekerja. Karena itu dalam suatu perusahaan 

diperlukan perlindungan bagi semua karyawan untuk menghindari hal-hal yang tidak 

diinginkan. 

Pada Unnes Journal of Public Health, data pada jamsostek menunjukkan bahwa 

terjadi kenaikan kasus kecelakaan kerja selama 4 tahun terakhir yaitu antara tahun 

2007 hingga 2011. Tahun 2011 menunjukkan jumlah kasus kercelakaan kerja 

mencapai 98.711 kejadian. Sebanyak 6.647 (6,73%) tenaga kerja mengalami cacat 

dan sebanyak 2.191 (2,22%) tenaga kerja meninggal dunia. Periode tahun 2007, 

sedikitnya terjadi 65.000 kasus kecelakaan kerja. Namun, hal itu dipercaya hanya 

sekitar 50% dari jumlah kejadian yang sebenarnya, karena data yang diambil 

berdasarkan jumlah klaim kepada jamsostek. 

Kecelakaan kerja juga timbul sebagai hasil gabungan dari beberapa faktor. Faktor 

yang paling utama adalah faktor peralatan teknis, lingkungan kerja dan pekerja itu 

sendiri. Seorang pekerja yang melakukan tidakan tidak aman (unsafe action), 

memiliki latar belakang mengapa mereka melakukan tindakan tidak aman. Perilaku 

manusia meruapakan refleksi dari berbagai kondisi kejiwaan seperti pengetahuan, 

keinginan, minat, emosi, kehendak, berfikir, motivasi, persepsi, sikap, reaksi dan 

sebagainya. 

Penggunaan sumber daya secara optimal dalam rangka meningkatkan produksi 

dituntut oleh dunia industri sejak beberapa tahun yang lalu. Hal ini memberikan 

konsekuensi terhadap perpanjangan jam kerja pekerja dan salah satunya adalah 

dengan mempekerjakan melampui waktu yang telah ditetapkan dan atau 

memberlakukan shift kerja. Shift kerja berpengaruh dengan irama sirkadian 

(Circadian Rhytm) (Setyawati, 2010 dalam Rosanti, 2011). Shift kerja dapat 

didefinisikan sebagai pekerjaan yang dilakukan terutama diluar jam normal. Menurut 
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ILO (2003) shift kerja merupakan kerja bergilir diluar jam kerja normal baik itu 

bergilir atau berotasi dengan sifat kerja atau permanen.  

Adnan (dalam Marchelia, 2014) mengemukakan bahwa system shift kerja dapat 

berdampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah memaksimalkan sumber 

daya yang ada, memberikan lingkungan kerja yang sepi khususnya shift malam dan 

memberikan waktu libur yang banyak. Sedangkan dampak negatifnya adalah 

penurunan kinerja, keselamatan kerja dan masalah kesehatan. Tidak semua orang 

dapat menyesuaikan diri dengan system shift kerja karena membutuhkan banyak 

penyesuaian waktu, seperti waktu tidur, waktu makan dan waktu berkumpul bersama 

keluarga. Selain itu bekerja pada malam hari juga akan menimbulkan masalah lain 

yaitu mengganggu waktu tidur dan makan, mengurangi kemampuan kerja dan 

meningkatkan kesalahan dan kecelakaan kerja, menghambat hubungan sosial dan 

keluarga yang pada akhirnya menimbulkan stres dan akan memberikan dampak 

terhadap kinerja pekerja. Tayyari & Smith, Bridger (dalam Winarsunu, 2008). 

Bagi perusahaan dengan pembagian shift pada karyawan, perusahaan akan 

mendapatkan keuntungan dengan proses produksi yang terus berjalan meskipun pada 

waktu malam hari. Perusahaan dapat mencapai target yang diinginkan. 

Sistem shift kerja sendiri dapat berbeda antara instansi atau perusahaan, walaupun 

biasanya menggunakan tigas shift setiap hari dengan delapan jam kerja setiap shift. 

Menurut periode shift kerja yang meliputi shift pagi, shift sore, dan shift malam. Dari 

pembagian ketiga shift kerja tersebut, kerja shift malam merupakan resiko lebih 

tinggi. Menurut Mauritz, (dalam Saftarina & Hasanah, 2004) pekerja shift malam 

memiliki resiko 28% lebih tinggi mengalami cedera atau kecelakaan. Selain itu Shift 

kerja malam dapat mengurangi kemampuan kerja, meningkatnya kesalahan dan 

kecelakaan, menghambat hubungan sosial dan keluarga, adanya faktor resiko pada 

saluran pencernaan. System syaraf, jantung dan pembuluh darah serta terganggunya 

waktu tidur. Hal ini bisa menyebabkan seseorang itu akan mengalami gangguan 

tidur. Dari hasil data penelitian setiap tahun didunia, di perkirakan sekitar 20%-50% 

orang dewasa melaporkan adnya gangguan tidur dan sekitar 17% mengalami 

gangguan tidur yang serius. Primanda (dalam Saftarina & Hasanah, 2004). 

Menurut penelitian Torbjron & Kennet (dalam Saftarina & Hasanah (2004) data di 

Amerika Serikat 30-40% kecelakaan truk terjadi akibat kantuk karena terganggunya 

waktu tidur, yakni pekerja itu akan mengalami gangguan pola tidur. Tidur 

merupakan aktifitas susunan syaraf pusat yang berperan sebagai lonceng biologis. 

Selain itu juga tidur merupakan proses aktivitas sinkronisasi bagian dan medulla 

oblongata (Mardjono, dalam Saftarina & Hasanah, 2004). Dari beberapa catatan 

kecelakaan kerja yang terjadi, gangguan tidur dan kelelahan menjadi dua faktor yang 

paling penting dari kesalahan manusia. 60% kecelakaan di Angkatan Udara (AS) 

disebabkan oleh kelelahan, Paimer et al, (dalam Maurits, 2008). Empat kecelakaan 

terbesar pusat listrik tenaga nuklir disebabkan oleh faktor manusia pada waktu 

permulaan shift pagi. Bahkan diperkirakan 200.000 kecelakaan mobil (di AS) per 

tahun juga disebabkan oleh kelelahan dan gangguan tidur, Harrison & Horne (dalam 

Maurits, 2008). 
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Salah satu faktor penyebab utama seseorang melakukan perilaku tidak aman yang 

mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja adalah stres dan kelelahan (Maurits & 

Widodo, 2008). Penelitian Monk dan Tepas yang dikutip oleh Munandar (dalam 

Hasibuan, Kalsum & Lubis 2013) menunjukkan bahwa shift kerja malam merupakan 

sumber utama dari stres bagi para pekerja pabrik. 

Stres bisa disebabkan oleh sebab fisik ataupun tekanan mental. Salah satu penyebab 

stres adalah gangguan tidur (sleep distruption) yang antara lain dapat dipengaruhi 

oleh kekurangan waktu tidur dan gangguan pada cyrcardian rhythms akibat jet lag 

atau shift work. 

Stres kerja dapat menimbulkan berbagai konsekuensi pada individu pekerja. Baik 

secara fisiologis, psikologis dan perilaku. Stres yang dialami secara terus-menerus 

dan tidak terkendali bisa menyebabkan terjadinya burnout yaitu kombinasi kelelahan 

secara fisik, psikis dan emosi.  

Sebuah lembaga penelitian terhadap stres di Jepang secara berkala memantau tingkat 

stres yang terjadi di tempat kerja dan menemukan bahwa jumlah karyawan yang 

merasakan tingkat stres tinggi dalam menjalani pekerjaan sehari-hari mengalami 

peningkatan dari 51% di tahun 1982 menjadi hampir dua pertiga dari total populasi 

pekerja yang ada di tahun 2000. Pada tahun yang sama, 6000 perusahaan diinggris 

mengeluarkan rata-rata lebih dari 80 ribu dolar Amerika untuk membayar kerusakan 

yang ditimbulkan akibat stress pada karyawan. Di Indonesia, salah satu penelitian 

yang pernah dilakukan oleh sebuah lembaga manajemen di Jakarta pada tahun 2002 

menentukan bahwa krisis ekonomi yang berkepanjangan, PHK, pemotongan gaji, 

dan keterpaksaan untuk bekerja pada bidang kerja yang tidak sesuai dengan keahlian 

yang merupakan stressor utama pada saat itu. Saragih (dalam Marchelia, 2014). 

The American Institute of stress memperkirakan bahwa selama tahun 2001, masalah 

stres telah merugikan organisasi $300 miliar dari segi penggantian biaya perawatan, 

kompensasi para pekerja, absensi dan tingkat keluar masuk tenaga kerja dan biaya 

perawatan hamper 50% lebih besar untuk para pekerja yang mengalami stres dalam 

bekerja. Northwestern National Life Insurance melakukan penelitian tentang dampak 

stres ditempat kerja, kesimpulannya yaitu satu juta absensi ditempat kerja berkaitan 

dengan masalah stres, 27% mengatakan bahwa aspek pekerjaan menimbulkan stres 

paling tinggi dalam hidup mereka, 46% menganggap tingkat stres kerja sebagai 

tingkat stres yang sangat tinggi, satu pertiga pekerja berniat untuk langsung 

mengundurkan diri karena stres dalam pekerjaan mereka dan 70% berkata stres kerja 

telah merusak kesehatan fisik dan mental mereka. Losyk (dalam Marchelia, 2014). 

Hasil penelitian Firmana (2011) menunjukkan bahwa shift kerja malam lebih 

beresiko untuk terjadinya stress sedang dibandingkan shift kerja pagi. Karyawan 

yang bekerja pada shift pagi mengalami stres ringan lebih tinggi karena memiliki 

waktu istirahat yang lebih banyak dan penerangan saat bekerja yang cukup sehingga 

beban kerja tidak terlalu berat. Shift malam mengalami stres yang lebih tinggi karena 

pekerjaan pada shift malam banyak terdapat kegiatan kerja lembur sehingga waktu 

istirahat sedikit. 
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Marchelia (2014) melakukan penelitian mengenai shift kerja sebagai stressor 

oksidatif. Penelitian ini dirancang untuk menggerakkan efek dari bekerja shift malam 

pada kapasitas antioksidan plasma total yang berhubungan dengan peran penyebab 

stres oksidatif dalam induksi beberapa gangguan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terjadinya penurunan kapasitas antioksidan plasma total setelah shift malam 

yaitu 105,8 umol.L (SD:146.39). Hal ini menyebabkan timbulnya gangguan 

kesehatan yang tinggi pada pekerja shift malam. 

Dengan fenomena yang ada bahwa semakin tahun semakin meningkatnya angka 

perilaku yang tidak aman sehingga terjadinya kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh 

stres kerja terutama pada pekerja shift malam sehingga peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian ini dan diharapkan penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat 

bagi peneliti selanjutnya dan berdampak positif bagi perusahaan-perusahaan yang 

setiap tahunnya semakin meningkat angka kecelakaan kerja yang dialami oleh 

pekerjanya terutama pada pekerja shift malam. Bertolak dari latar belakang tersebut, 

peneliti akan mendeskripsikan factor-faktor penyebab kecelakaan kerja yang terjadi 

di Indonesia. 

 

 

Perilaku Berbahaya 
 

Pada umumnya, kecelakaan yang terjadi di tempat kerja baik karena ketidak 

amanannya kondisi kerja dan pekerja yang bertindak tidak aman. Perilaku berbahaya 

identik dengan istilah perbuatan berbahaya yang merupakan terjemahan dari unsafe 

act. Perilaku berbahaya adalah kegagalan (human failure) dalam mengikuti 

persyaratan dan prosedur-prosedur kerja yang benar sehingga menyebabkan 

terjadinya kecelakaan kerja. McCormick, Ernest J. & Ilgen, Daniel. (1992) 

menggunakan istilah unsafe behavior dan accident behavior untuk menggambarkan 

perilaku berbahaya dalam bekerja seperti memakai perlengakapan keselamatan kerja 

secara tidak tepat, kurangnya keterampilan dan kegagalan dalam mendeteksi waktu. 

Lawton, Rebecca & Parker, Dianne (1998) menyatakan bahwa perilaku berbahaya 

adalah kesalahan-kesalahan (errors) dan pelanggaran-pelanggaran (violations) dalam 

bekerja yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. 

 

Perilaku tidak aman adalah semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang, dimana 

tindakan tersebut dapat membahayakan dirinya sendiri, orang lain, peralatan maupun 

lingkungan yang ada di sekitarnya.  

 

 

Menurut Lawton (dalam Winarsunu, 2008) mengklasifikasi aspek perilaku berbahaya 

ke dalam 2 aspek, diantaranya adalah: 

 

a. Kesalahan (errors) 

Kesalahan dapat di bagi menjadi 2 yaitu slips-lapses dan mistakes. 
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1. Slips dan Lapses 

Slips adalah suatu kesalahan dimana maksud yang benar dilaksanakan 

secara tidak benar. Jenis slips terjadi ketika mengaktifkan control yang 

salah pada salah satu dari dua control yang memiliki bnetuk yang sama 

dan tempatnya berdekatan. Jenis umum dari slips adalah kesalahan 

penangkapan atau capture error yang terjadi ketika alur perilaku yang 

dimaksud ditangkap secara sama, sebagai pola perilaku yang benar.  

Slips menggambarkan kesalahan urutan-urutan tindakan, sedangkan 

lapses menggambarkan kegagalan dalam melakukan tindakan yang secara 

langsung dapat dihubungkan dengan kegagalan memori, atau disebabkan 

oleh kelupaan (forgetful-ness). Gangguan atau interupsi di dalam 

pekerjaan sering menjadi penyebab terhentinya suatu urutan aktivitas 

yang menyebabkan lupa dan hilangnya tahap tindakan yang harus 

dilakukan. 

 

2. Mistakes 

Mistakes adalah kesalahan yang disebabkan oleh maksud yang salah 

maka kejadian ini dapat dicegah melalui pelatihan dan instruksi yang 

lebih baik. Pandangan yang sama menyebutkan bahwa mistakes adalah 

kegagalan dalam memformulasikan maksud-maksud yang benar, dimana 

dapat dihasilkan dari kelemahan atau kekurangan dalam persepsi, 

memori, dan kognisi. 

 

b. Pelanggaran (violations) 

Faktor penting selain kesalahan yang berbentuk slips dan lapses yang dapat 

menyebabkan kecelakaan adalah violations atau pelanggaran terhadap norma 

atau aturan. Lawton, 1998 menyatakan bahwa pelanggaran aturan kerja dalam 

perusahaan terjadi karena adanya konflik antara tujuan organisasi dan tujuan 

individual. 

 

Di dalam melakukan pelanggaran seringkali seseorang percaya bahwa 

melanggar peraturan adalah perbuatan yang sah atau diperbolehkan. Pada sisi 

lain pelanggaran terhadap aturan membuat pekerjaan menjadi mudah untuk 

dilakukan. Operator mungkin memutuskan tidak memakai pakaian pengaman 

atau manajer memutuskan membiarkan saja meskipun ada kebocoran.  

 

 

Shift Kerja 

 

Menururt KroemertsShift kerja yaitu hadir pada suatu tempat kerja yang sama secara 

regular pada waktu yang sama (shift tetap) atau dengan waktu yang berbeda-beda 

(shift rotasi). Shift tetap yaitu karyawan yang bekerja secara tetap pada shift tertentu 

(Winarsunu, 2008). Misalnya, karyawan yang bekerja pada shift malam secara tetap. 

Sedangkan shift rotasi yaitu sistem kerja dimana karyawan bekerja secara shift yang 

berputar, bekerja di pagi hari sementara waktu, kemudian bertukar pada shift siang, 

lalu bekerja pada shift malam (Aamodt, 1999). 
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Sistem kerja shift yang berlaku umum biasanya terbagi atas 3 periode, masing-

masing selama 8 jam, termasuk istirahat. Pembagiannya adalah shift pagi, sore dan 

malam. Shift kerja yang menggunakan pembagian dari jam 08.00-16.00, 16.00-24.00, 

dan 24.00-08.00. Grandjean menguraikan bahwa setiap shift mempunyai beberapa 

kelebihan baik secara fisiologis maupun sosial. Pada masing-masing shift, pekerja 

mempunyai satu kali kesempatan. Makan bersama-sama dengan keluarganya dan 

mempunyai kesempatan untuk tidur dengan baik khususnya bagi shift pagi dan sore 

(Winarsunu, 2008). 

Menurut Maurits & Widodo (2008), beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 

penyusunan shift kerja, yaitu:  

1. Pergantian shift sebaiknya dengan pola rotasi maju dengan waktu rotasi 

kurang dari 2 minggu dan dengan waktu libur rata-rata 2 hari/perminggu. 

2. Lama shift kerja sebaiknya tidak lebih dari 8 jam, jika lebih dari jam tersebut 

beban kerja sebaiknya dikurangi. 

3. Pada pekerja dengan shift malam dianjurkan ada waktu tidur siang 

sebelumnya dan bila melaksanakan pekerjaan dengan pertimbangan khusus 

sebaiknya dilaksanakan sebelum jam 4 pagi agar kesalahan dapat dikurangi. 

4. Aspek demografis seperti jenis kelamin dan umur perlu diperhatikan dalam 

penyusunan shift kerja. 

 

 

Stres Kerja 

 

Beehr dan Newman, (1978) mendefinisikan bahwa stres kerja sebagai suatu keadaan 

yang timbul dalam interaksi di antara manusia dengan pekerjaan. Secara umum, 

stress didefinisikan sebagai rangsangan eksternal yang mengganggu fungsi mental, 

fisik dan kimiawi dalam tubuh seseorang (Wijono, 2010). Selye  berpendapat bahwa 

stress kerja merupakan suatu konsep yang terus-menerus bertambah. Ini terjadi jika 

semakin banyak permintaan, maka semakin bertambah munculnya potensi stres kerja 

dan peluang untuk menghadapi ketegangan akan ikut bertambah pula. 

 

National Institute of Occuoational Safety and Health (NIOSH). Stres kerja adalah 

suatu respon adaptif, dihubungkan oleh karakteristik dan atau proses psikologi 

individu yang merupakan suatu konsekuensi dari setiap tindakan eksternal, situasi 

atau peristiwa yang menempatkan tuntutan psikologis dan atau fisik khusus pada 

seseorang (Indriyani 2009). Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

stres kerja merupakan suatu keadaan fisik dan psikologis seseorang yang muncul 

akibat tuntutan pekerjaan yang semakin meningkat yang tidak sesuai dengan 

kemampuan seseorang.  

Stres yang dirasakan menggambarkan persepsi keseluruhan seseorang individu 

mengenai bagaimana berbagai stressor mempengaruhi kehidupannya. Persepsi 

terhadap stressor ini merupakan suatu komponen yang penting didalam proses stress 

karena orang menginterpretasikan stressor yang sama secara berlebihan. Para ahli 

menyatakan bahwa stres memiliki konsekuensi atau hasil psikologis yang berkaitan 

dengan sikap, keperilakuan, kognitif dan kesehatan fisik.  
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Penyebab dari stres (stressor) sebenarnya bersifat khusus seperti mendapatkan 

teguran dari pemimpin, dan hasilnya pun juga bersifat khusus misalnya sakit kepala. 

Sehingga tidak ada hubungan langsung antara suatu faktor stress dan sesuatu yang 

pada kondisi badan yang sedang tidak berfungsi dengan baik (Munandar, 2001).  

 

Menurut Schutz & Schutz dan Robbins mengklasifikasikan aspek stres kerja ke 

dalam 3 aspek, diantaranya adalah: 

1. Aspek Fisik 

Stres dapat mempengaruhi fisiologis individu. Umumnya gejala fisik yang 

tampak berupa sakit pada dahi, migran, sakit di punggung, tekanan di leher, 

susah menelan, kram otot, susah tidur, kehilangan selera makan, tekanan darah 

tinggi, gangguan pencernaan dan pernafasan, tidak tidur teratur, sakit 

punggung, perut mulas. 

2. Aspek Psikis  

Stres yang muncul pada keadaan psikis biasanya berupa mudah lupa, pikiran 

kacau, mudah marah dan tegang. Termasuk juga gejala emosional seperti mudah 

marah, perasaan jengkel, mudah terasa terganggu, gelisah, cemas, panik, 

ketakutan, sedih, ketegangan, kecemasan, kebosanan, depresi, kebutuhan yang 

tinggi untuk bergantung pada oranglain, putus asa, pesimis. 

3. Aspek Perilaku 

Gejala stres yang muncul pada aspek perikalu dalam kehidupan pribadi akan 

muncul berupa tidak dapat berhubungan akrab dengan oranglain, tidak dapat 

mempercayai oranglain, tidak asertif, perubahan produktifitas, tidak berani 

mengambil resiko, tidak punya kontrol hidup, self esteem rendah, merasa 

terasing, mudah bertengkar, tidak realistis, kehilangan kreatifitas, performa kerja 

rendah, tidak merespon tantangan bekerja, sering absen dalam bekerja, motivasi 

rendah, komunikasi buruk, dan agresivitas meningkat. 

 

Menurut Sheridan dan Radmacher, 1992 (dalam Almasitoh, 2011) ada tiga faktor 

penyebab stres kerja, yaitu yang berkaitan dengan lingkungan, organisasi dan 

individu yang diuraikan sebagai berikut : 

1. Faktor Lingkungan 

Yaitu keadaan secara global. Lingkungan yang dapat menyebabkan stres 

ialah ketidakpastian lingkungan, seperti ketidakpastian ekonomi, 

ketidakpastian politik, dan pengaruh teknologi. Kondisi organisasi ini akan 

mempengaruhi individu yang terlibat di dalamanya (Sheridan & Radmacher, 

1992 dalam Almasitoh, 2011). 

2. Faktor Organisasional 

Yaitu kondisi organisasi yang langsung mempengaruhi kinerja individu. 

3. Faktor Individual 

Terdapat dalam kehidupan pribadi individu di luar pekerjaan, seperti masalah 

keluarga dan ekonomi (Sheridan & Radmacher, 1992 dalam Almasitoh, 

2011).  
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Hubungan Stres Kerja Dengan Perilaku Berbahaya 

 

Berdasarkan teori yang di kemukakan oleh Maurits & Widodo, 2008 mengatakan 

bahwa penyebab utama seseorang melakukan perilkau tidak aman yang 

mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja adalah stres dan kelelahan. Teori stress 

kerja menurut Selye, berpendapat bahwa stres kerja merupakan suatu konsep yang 

terus-menerus bertambah. Ini terjadi jika semakin banyak permintaan, maka semakin 

bertambah munculnya potensi stres kerja dan peluang untuk menghadapi ketegangan 

akan ikut bertmabah pula. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa shift kerja malam 

merupakan sumber utama munculnya stres bagi para pekerja pabrik. Salah satu 

penyebab stres adalah gangguan tidur (sleep distruption). Apabila tidak segera diatasi 

maka akan menyebabkan pekerja berperilaku tidak aman yang mengakibatkan 

kecelakaan kerja. 

 

Penyebab dari stres sebenarnya bersifat khusus seperti mendapatkan teguran dari 

pimpinan dan hasilnya  pun juga bersifat khusus, misalnya sakit kepala. Faktor yang 

mendorong seseorang mengalami stres dalam bekerja yaitu faktor fisik, psikis dan 

lingkungan (Schutz & Schutz dan Robbins dalam Almasitoh, 2011). Stres kerja yang 

berlebihan yang di alami pekerja juga merupakan salah satu faktor munculnya 

perilaku berbahaya yang berakibat terjadinya kecelakaan kerja. Kecelakaan yang 

terjadi dalam industri merupakan suatu akhir dari kondisi kerja yang tidak aman. 

Kondisi seperti itu bisa terjadi kepada siapa saja, terutama pada tenaga kerja bagian 

mesin yang paling rentan mengalami kecelakaan kerja, karena kebanyakan pekerja 

yang bekerja pada bagian mesin memiliki tingkat stres lumayan tinggi dikarenakan 

tingkat kesulitan dalam bekerja dan tanggung jawab yang penuh dalam bekerja 

terlebih lagi ketika ditugaskan pada malam hari yang membutuhkan tingkat 

konsentrasi tinggi dan terkadang mengalami gangguan tidur. 

 

Kecelakaan kerja juga timbul sebagai hasil gabungan dari beberapa faktor, Faktor 

yang paling utama adalah faktor peralatan teknnis, lingkungan kerja dan pekerjaan 

itu sendiri. Seorang pekerja yang melakukan tindakan tidak aman (unsafe action) 

memiliki latar belakang yang tidak aman. Perilaku manusia merupakan refleksi dari 

berbagai kondisi kejiwaan seperti pengetahuan, keinginan, minat, emosi, kehendak, 

berfikr, motivasi, persepsi, sikap, dan sebagainya. 

 

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa stress kerja bisa muncul kepada 

indivisu siapa saja. Stres kerja meruapakan faktor utama seseorang berperilaku tidak 

aman yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja terutama pada pekerja yang 

bekerja di malam hari sehingga berkurangnya konsentrasi karena kurang tidur atau 

mengalami gangguan tidur.  

 

 

Hipotesa 
 

Terdapat hubungan positif antara stres kerja dengan perilaku berbahaya pada pekerja 

shift malam. Semakin tinggi tingkat stres yang dialami pekerja, maka semakin tinggi 

pula peluang munculnya perilaku berbahaya. 
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METODE PENELITIAN 
 

Rancangan Penelitian 
 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional karena peneliti ingin 

meneliti korelasi antara kedua variabel pada data yang telah dikumpulkan sekaligus 

menguji signifikannya. 

 

Subyek Penelitian 

 

Populasi dari penelitian ini adalah para karyawan dalam sebuah perusahaan di kota 

Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Karakteristik karyawan yang dimaksud peneliti 

adalah karyawan yang bekerja pada bagian HRD, Food and Beverage Manager, 

Accounting Manager, Chief Security dan Clening Service dengan rentang usia 20-40 

tahun dan bekerja pada shift malam. Sampel dari penelitian ini adalah pekerja Hotel 

bagian HRD, Food and Beverage Manager, Accounting Manager, Chief Security dan 

Clening Service di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan teknik non random sampling karena peneliti telah menentukan 

tempat untuk pengambilan data dan telah menetapkan sampel pada pekerja Hotel di 

kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan menentukan populasi subjek dengan 

menggunakan tabel Morgan dengan populasi yang ada 150 orang sehingga subjek 

yang harus di ambil sampelnya adalah 134 orang dan yang bersedia menjadi subjek 

hanya 113 orang.  

 

Variabel dan Intrumen Penelitian 
 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah perilaku berbahaya. Perilaku berbahaya 

meruapakan suatu sikap yang dapat membahayakan dirinya sendiri dan lingkungan 

kerja yang melibatkan kesalahan dan pelanggaran serta kegagalan dalam mengikuti 

prosedur kerja dan perlengkapan keselamatan kerja secara tidak tepat.  

 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah stres kerja. Stres kerja merupakan suatu 

kondisi yang dirasakan karyawan dimana tuntutan pekerjaan (stressor kerja) melebihi 

kemampuan yang dimilikinya sehingga dapat menimbulkan berbagai macam reaksi 

seperti reaksi fisiologis, psikologis dan perilaku. 

Skala yang digunakan untuk mengukur perilaku berbahaya menggunakan adaptasi 

dari skala perialaku berbahaya oleh Gita Ayodia (2014), sejumlah 40 item. Skala 

disusun berdasarkan aspek yang digunakan menururt Lawton dalam (Winarsunu, 

2008). Mengatakan aspek perilaku bebahaya terbagi menjadi 3 aspek yaitu slips-

lapses, mistakes dan violations. 

Sementara itu skala yang digunakan untuk mengukur stres kerja menggunakan 

adaptasi dari skala stres kerja oleh Schutz & Schutz dan Robins yang disusun ulang 

oleh Dinda Afrilia Utomo (2013), sejumlah 36 item. Skala disusun berdasarkan 

aspek yang digunakan menurut Schutz & Schutz dan Robbins (dalam Almasitoh, 

2011) mengatakan aspek stres kerja ke dalam 3 aspek, diantaranya adalah aspek 

fisik, aspek psikis dan aspek perilaku. 
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Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

 

Proses validasi alat ukur menggunakan metode try outdimana peneliti melakukan uji 

coba instrumen kepada responden untuk mengetahui validasi dari instrumen tersebut. 

Selanjutnya skor pada item yang tidak valid tidak diikutkan dalam perhitungan 

korelasi antar variabel. Adapun hasil uji validitas yang telah dilakukan oleh peneliti 

pada skala perilaku berbahaya yang terdiri dari 34 item, yaitu sebanyak 24 item 

dinyatakan valid dan 10 item dinyatakan tidak valid (gugur). Sedangkan pada skala 

stres kerja yang terdiri dari 31 item, 17 item dinyatakan valid dan 14 item dinyatakan 

tidak valid (gugur). Uji validitas di hitung dengan membandingkan antara r hitung 

dengan r table (0,266) dengan taraf signifikansi 5%. Jika r hitung (N-2) lebih besar 

dari r table maka pernyataan tersebut valid. Adapun uji reliabilitas dari skala perilaku 

berbahaya dan skala stres kerja dengan menggunakan program aplikasi SPSSfor 

windows dapat dilihat pada table berikut : 

 

Tabel 1.Uji Reliabilitas Skala Perilaku Berbahaya dan Stres Kerja 

 

No Skala Cronbach’s Alpha Keterangan 

1 Perilaku Berbahaya 0,801 Reliabel 

2 Stres Kerja 0,602 Reliabel 

 

Berdasarkan tabel diatas disimpulkan bahwa kedua instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini reliabel, karena koefisien reliabilitas diatas 0,6. Dalam menentukan 

suatu instrumen reliabel atau tidak dengan menggunakan batas nilai alpha 0,6. 

Menurut Sekaran (2006), reabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 

0,7 diterima, dan diatas 0,8 adalah baik. Uji reliabilitas pada skala perilaku 

berbahaya dikatakan reliabel karena nilai Cronbach’s alpha lebih besar dari 0,60 

yaitu 0,801. Sedangkan hasil uji reliabilitas pada skala stres kerja dikatakan reliabel 

juga yaitu sebesar 0,602. 

 

Prosedur Penelitian 

 

Penelitian ini terdiri dari tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan 

diawali dengan orientasi pada permasalahan, kemudian melakukan studi pustaka 

yang dilanjutkan merumuskan permasalahan yang akan diteliti. Setelah itu, 

menyusun instrument penelitian. Untuk skala stres kerja yang digunakan berdasarkan 

teori dari Schutz & Schutz dan Robins, sedangkan skala perilaku berbahaya 

berdasarkan teori Lawton. Kemudian skala ditryoutkan kepada 55 orang. 

 

Penyebaran skala untuk try out dilakukan pada tanggal 14 Agustus sampai dengan 

16Agustus 2015. Peneliti melakukan try out pada pekerja pabrik di Kota Malang, 

dengan sebelumnya melalukan screening awal pada calon responden terkait kriteria. 

Setelah memenuhi kriteria responden akan diberikan skala kecelakaan kerja dan 

skala stres kerja dalam satu paket. Sebelumnya peneliti menjelaskan cara pengisian 

skala tersebut serta cara pengisian identitas pada lembar skala yang telah disediakan. 

Setelah semua data telah terkumpul, peneliti selanjutnya melakukan entry data, 
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menghitung validitas dan reliabilitas alat ukur dan analisa data. Dalam proses ini 

peneliti menggunakan SPSS versi 19 sebagai perhitungan statistik. Subjek yang 

digunakan dalam try out adalah sebanyak > 50 orang. 

 

Setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas selanjutnya peneliti melakukan 

penyebaran skala pada responden yang sesungguhnya berdasarkan metode non 

random sampling. Skala dibagikan pada setiap pekerja pada salah satu hotel di Kota 

Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 113 orang. Pengambilan data ini dilakukan pada tanggal 20 Agustus 

sampai dengan 22 Agustus 2015 dilakukan entry data, validasi alat ukur, mengukur 

reliabilitas alat ukur, dan proses analisa data. Segala perhitungan statistik dalam 

penelitian ini menggunakan software SPSS versi 19.  

 

Selanjutnya data dianalisis dengan uji korelasi Product Moment karena penelitian ini 

menguji hubungan antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat dan jenis 

data interval 

 

 

HASIL PENELITIAN 

 

Deskripsi Data 

 

Berdasarkan skala yang telah disebarkan, diperoleh data bahwa subjek yang memiliki 

perilaku berbahaya tinggi lebih sedikit dari yang memiliki perilaku berbahaya 

rendah.  Hal itu dibuktikan dari 113 subyek terdapat 58 orang yang mempunyai 

perilaku berbahaya rendah dengan presentase sebesar 51,3% dari total subyek. 

Kemudian 55 orang memiliki perilaku berbahaya tinggi dengan presentase sebesar 

48,7% dari total subyek. Hal ini ditunjukkan dalam table berikut : 

 

Tabel 2. Perhitungan t-score skala perilaku berbahaya 

 

Kategori  Interval  Frekuensi  Presentase  

Rendah 

Tinggi 

t-score<50 

t-score>50 

58 

55 

51,3% 

48,7% 

 

Selain data di atas, di peroleh pula data subjek yang memiliki stres kerja yang tinggi 

lebih sedikit dari yang memiliki stres kerja rendah. Hal itu dibuktikan dari 113 

subyek terdapat 59 orang yang berada dalam kategori stress kerja rendah dengan 

presentase sebesar 52,2% dari total subyek. Kemudian 54 orang berada pada stres 

kerja tinggi dengan presentase sebesar 47,8% dari total subyek. Hal ini di tunjukkan 

dalam tabel berikut: 

 

Tabel 3. Perhitungan t-score skala stress kerja 

 

Kategori  Interval  Frekuensi  Presentase  

Rendah  

Tinggi  

t-score<50 

t-score>50 

59 

54 

52,2% 

47,8% 
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Tabel 4. Hasil uji normalitas 

 

Variabel p(nilai signifikansi) Keterangan 

Perilaku berbahaya 

Stress kerja 

0,443 

0,333 

Berdistribusi normal 

Berdistribusi normal 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa kedua variabel memiliki nilai signifikansi 

hasil analisis lebih besar dari 5% sehingga disimpulkan bahwa kedua variabel 

berdistribusi normal. Selanjutnya, kedua variabel akan dianalisis menggunakan uji 

korelasiproduct moment(korelasi Pearson) untuk mengetahui hubungan antara stres 

kerja terhadap perilaku berbahaya. 

 

 

Hasil Analisa Data 

 

Tabel 5. Hasil uji korelasi antara dua variabel 

 

Koefisiensi Korelasi Indeks Analisis 

Koefisiensi Korelasi (r) 

Koefisisiensi Determinasi (r2) 

P(nilai Signifikansi) 

Sig 

0,475 

0,225  

0,000  

<0,01  

 

Setelah dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan teknik korelasi product 

moment(korelasi Pearson). Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada 

hubungan positif antara stres kerja terhadap perilaku berbahaya. Semakin tinggi stres 

kerja seseorang maka perilaku berbahaya juga cenderung semakin tinggi, begitu pula 

sebaliknya. Hasil analisis data menunjukkan r = 0,475 dengan p = 0,000 (p < 0,01). 

Berdasarkan hasil korelasi tersebut, dinyatakan bahwa terdapat hubungan positif 

yang signifikan antara stres kerja terhadap perilaku berbahaya, sehingga hipotesis 

yang diajukan dapat diterima.Koefisien determinasi (r2) yang diperoleh = 0,225, 

artinya sumbangan efektif stress kerja terhadap perilaku berbahaya sebesar 22,5%. 

Atau dengan kata lain, sebanyak 22,5% perilaku berbahaya dipengaruhi oleh stres 

kerja seorang pegawai, sedangkan sisanya sebanyak 77,5% dipengaruhi oleh faktor 

lainnya seperti kelelahan dan gangguan tidur akibat pekerja yang bekerja pada shift 

malam. 

 

 

 

DISKUSI 

 

Penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan oleh peneliti diterima, 

dimana hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan positif antara stres kerja 

dengan perilaku berbahaya pada pekerja shift malam. Hal itu dibuktikan dengan hasil 

signifikansinya yang menunjukkan bahwa penelitian ini ada hubungan yang 

signifikan yaitu sebesar 0,475 ( p< 0,01 ). Maka semakin tinggi stres kerja yang 
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dialami pekerja shift malam maka akan tinggi juga perilaku berbahaya yang muncul. 

Fam (2010) kondisi fisik tempat kerja merupakan pemicu munculnya stres kerja yang 

berakibat seseorang berperilaku berbahaya yang terdiri dari stressor seperti 

berbahaya pada fisik (bising dan pencahayaan), bahan kimia berbahaya (asap dari 

proses pengelasan), dan resiko ergonomis (mengangkat dan tidak adanya kesadaran 

untuk memperbaiki metode kerja) serta kurangnya pengawasan dari pengawas 

lapangan sehingga kebnyakan karyawan yang terlibat dalam praktek kerja. Hal ini 

juga berhubungan langsung antar pribadi pekerja, tuntutan kerja dan fisik pekerjaan 

yang dapat menggambarkan bahwa dalam kelompok tersebut mengalami stres kerja. 

Sehingga ada hubungan yang signifikan antara stres kerja dengan perilaku berbahaya 

yang berakibat pada kecelakaan kerja pada karyawan. Karyawan juga memerlukan 

perhatian lebih, pengawasan, dan bimbingan daripada karyawan lama yang memiliki 

pengalaman. Segala sesuatu yang baru bagi mereka seperti, teman kerja, alat-alat, 

fasilitas kerja, prosedur kerja, kebiasaan, dan peraturan-peraturan yang berlaku di 

perusahaan serta lingkungan tempat kerja mereka. Mereka berusaha memberikan 

kesan yang baik pada perusahaan dan atasan dengan melakukan pekerjaan dengan 

baik agar tidak muncul perilaku yang berbahaya. 

 

Penyebab terjadinya perilaku berbahaya adalah stres kerja terutama pada pekerja 

yang bekerja di malam hari. Hal ini dijelaskan oleh (Tayyari & Smith, 1997, Bridger, 

dalam Winarsunu, 2008) yang menjelaskan bahwa bekerja pada malam hari juga 

akan menimbulkan masalah lain yaitu mengganggu waktu tidur dan makan, 

mengurangi kemampuan kerja dan meningkatkan kesalahan dan kecelakaan kerja, 

menghambat hubungan sosial dan keluarga yang pada akhirnya menimbulkan stres 

dan akan memberikan dampak negatif kepada pekerja seperti munculnya perilaku 

berbahaya.  

 

Seseorang dapat dikategorikan mengalami stress kerja jika urusan stres yang dialami 

melibatkan juga pihak organisasi atau perusahaan tempat individu bekerja. Stres 

kerja dapat menimbulkan konsekuensi bagi pekerja. Baik secara fisiologis, 

psikologis, dan perilaku. Stres yang dialami secara terus menerus dan tidak 

terkendali bisa menyebabkan terjadinya burnout yaitu kombinasi kelelahan secara 

fisik, psikis dan emosi. Apabila hal tersebut muncul dan meningkat maka hal tersebut 

dapat meningkatkan munculnya perilau berbahaya yang berakibat terjadinya 

kecelakaan kerja. Menurut Diana faktor kunci stress adalah persepsi seseorang atau 

penilaian terhadap situasi dan kemampuannya untuk menghadapi atau mengambil 

manfaat dari situasi yang dihadapi. Dengan kata lain, reaksi terhadap stress 

dipengaruhi oleh bagaimana pikiran dan tubuh individu mempersepsi suatu 

peristiwa. Hal ini sependapat dengan selye bahwa stressor yang sama dapat 

dipersepsi secara berbeda, yaitu dapat menjadi peristiwa yang positif dan tidak 

berbahaya atau menjadi peristiwa yang berbahaya dan mengancam. 

 

Selye (dalam Marchelia, 2014) menguraikan bahwa stres merupakan persepsi 

individu terhadap suatu stimulus. Stimulus yang sama dapat dipersepsikan secara 

berbeda yaitu dapat menjadi peristiwa yang positif dan tidak berbahaya atau menjadi 

peristiwa yang berbahaya dan mengancam. Stimulus disini yaitu shift kerja pagi, 

siang dan malam.karyawan yang bekerja di malam hari lebih cenderung merasa 
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kelelahan, mengantuk dan tidak mampu berkonsentrasi dengan baik. Hal tersebut 

menimbulkan stres ketika bekerja. Stres kerja merupakan respon yang dimiliki 

pekerja ketika adanya tuntutan dan tekanan kerja serta ketidaksesuaian antara 

pengetahuan dan kemampuan.  

 

Munculnya perilaku berbahaya dikarenakan adanya dorongan stressor dari dalam diri 

seseorang dan perasaan tidak aman dalam melakukan pekerjaan. Selain itu faktor-

faktor lain seperti kondisi dilingkungan dan organisasi, karakteristik pekerja dan 

jabatan menjadi penyebab seseorang mengalami stres. Hal tersebut dapat 

berpengaruh juga terhadap keselamatan seseorang dalam bekerja, apabila hal tersebut 

dibiarkan terus menerus dan meningkat maka hal tersebut juga akan meningkatkan 

terjadinya stres kerja yang mengakibatkan munculnya perilaku berbahaya. Selain itu 

faktor kelelahan dan kurang tidur di malam hari membuat seseorang mengalami stres 

pada pekerjaan. Faktor-faktor tersebut akan memberikan dampak pada fisik, psikis 

dan perilaku yang dapat menyebabkan stres kerja. Hal tersebut berarti bahwa pekerja 

yang berperilaku tidak aman memliki stres kerja dimana mereka tidak dapat 

berkonsentrasi dengan baik ketika malam hari sehingga mereka kurang 

memperhatikan tingkat keselamatan diri mereka sehingga berpengaruh pada hasil 

kinerja mereka yang semakin menurun. 

 

Faktor lain yang mempengaruhi orang berperilaku berbahaya seperti slips dan lapses, 

mistakes dan pelanggaran yang faktor tersebut muncul dari diri pekerja. Shift malam 

juga bisa jadi penyebab orang berperilaku berbahaya seperti gangguan tidur yang 

dialami pekerja sehingga pekerja sulit untuk berkonsentrasi dalam bekerja. Namun 

dari hasil signifikan diperoleh bahwa stres kerja memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap perilaku berbahaya, yang membuktikan bahwa stres kerja dapat membuat 

seseorang berperilaku berbahaya. Hal ini juga dibuktikan dengan penelitian terdahulu 

yang menyatakan bahwa pekerja yang mengalami stres kerja yang berakibat pada 

kecelakaan kerja memiliki dua faktor yaitu dari perilaku tidak aman pekerja dan 

kondisi tidak aman dari tempat kerja. 

 

Dalam penelitian Firmana (2011) menunjukkan bahwa perawat yang bekerja pada 

shift malam dapat membuat orang mengalami stres kerja sehingga karyawan 

berperilaku berbahaya yang berakibat pada kecelakaan kerja. Selain itu dari hasil 

penelitian Hasibuan bahwa terdapat perbedaan stress kerja berdasarkan shift kerja 

pada pekerja electrical field service. Hasil tersebut membuktikan bahwa pekerja yang 

bekerja pada shift malam hari lebih beresiko terhadap stress kerja dari pada pekerja 

yang bekerja pada shift pagi. Karena pekerja pada shift pagi memiliki waktu istirahat 

lebih banyak daripada pekerja shift malam. Hal ini juga di tunjukkan dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Marchelia, 2014 yang mengatakan bahwa seseorang 

yang bekerja di malam malam hari atau yang bekerja pada shift malam memiliki 

tingkat stres yang lebih tinggi di bandingkan dengan shift pagi atau siang dan 

membuktikan bahwa sumber stres berada pada pekerja shift malam. 

 

Hasil penelitian menunjukkan sumbangan efektif variabel stres kerja terhadap 

perilaku berbahaya sebesar 22,5%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa stres kerja 

memiliki andil yang cukup dalam seseorang berperilaku berbahaya meskipun 
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sbebnarnya masih ada sumbangan dari variabel lain yaitu sebebsar 77,5%. 

Sumbangan stres kerja dalam penelitian ini dikatakan cukup karena stres kerja 

merupakan penyebab seseorang berperilaku berbahaya yang berujung pada 

kecelakaan kerja.  

 

 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif 

yang signifikan antara stres kerja dengan perilaku berbahaya pada pekerja shift 

malam yang ditunjukkan dengan angka koefisien r = 0,475, p = 0,000 (p < 0,01). 

Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa hipotesis dalam penelitian ini 

menyatakan ada hubungan positif antara stres kerja dengan perilaku berbahaya pada 

pekerja shift malam. Arah hubungan bersifat positif, artinya semakin tinggi stres 

kerja maka semakin tinggi juga perilaku berbahaya muncul. Stres kerja memberikan 

sumbangan efektif 22,5% terhadap perilaku berbahaya yang berarti bahwa stres kerja 

bukanlah faktor utama yang mempengaruhi seseorang berperilaku berbahaya. 

Implikasi terkait 

 

1. Instansi terkait 

Bagi instansi terkait diharapkan dapat menjaga dan meminimalisir agar stres 

kerja pada pekerja tetap rendah atah bahkan tidak ada dengan melakukan 

perbaikan terhadap system kinerja pekerja dengan melakukan intervensi seperti 

melakukan komunikasi yang baik dan tidak menekan pekerja sehingga tidak 

merugikan pekerja dan perusahaan itu sendiri. 

 

2. Karyawan perusahaan 

Bagi karyawan agar lebih dapat mengurangi stres kerja dan bahkan 

menghilangkan rasa stres dalam bekerja sehingga pekerja dapat bekerja dengan 

aman dan lebih aktif serta produktif dalam menjalankan pekerjaan yang ada. 

 

3. Peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian terkait 

mengenai stres kerja dengan perilaku berbahaya pada pekerja shift malam dan 

dapat mengembangkan penelitian sehingga mampu untuk mengurangi stress 

kerja pada pekerja shift malam. Selain itu peneliti selanjutnya dapat meneliti stres 

kerja yang diakibatkan oleh faktor-faktor yang lain seperti faktor intrinsik, peran 

dalam organisasi, pengembangan karir dan masih banyak faktor lain yang 

menarik untuk dilakukan penelitian. 
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LAMPIRAN 1 

Skala Try Out dan Blue Print 
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Blue Print Skala Perilaku Berbahaya 

No. Indikator Favorable Unfavorable Total 

1 

Suatu kesalahan dimana 

maksud yang benar 

dilaksanakan secara tidak 

benar dan menggambarkan 

kegagalan dalam melakukan 

tindakan yang secara 

langsung dapat dihubungkan 

dengan kegagalan memori, 

atau disebabkan oleh 

kelupaan (forgetful-ness) 

2, 7, 32, 34 1, 3, 31 7 

2 

Kesalahan yang disebabkan 

oleh maksud yang salah maka 

kejadian ini dapat dicegah 

melalui pelatihan dan 

instruksi yang lebih baik 

4, 5, 8, 13, 14, 17 
6, 9, 10, 11, 12, 

16 
12 

3 

Pelanggaran terhadap norma 

atau aturan 
18, 19, 21, 23, 24, 

25, 30, 33 

15, 20, 21, 26, 27, 

28, 29 
15 

 Total 18 16 34 

 

 

 

 

 

 



 
 

21 
 

Skala Stres Kerja 

No Indikator Favorable Unfavorable Total 

1 

Aspek fisik, antara lain 

pusing, tidak tidur teratur, 

sakit punggung, gangguan 

pencernaan, perut mulas, dll 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2 9 

2 

Aspek psikis, antara lain 

mudah marah, cemas, gelisah, 

tegang, bingung, susah 

konsentrasi, putus asa dll 

11, 12, 13, 14, 16, 

18, 19, 20, 23 
10, 15, 17, 21, 22 14 

3 

Aspek perilaku, antara lain 

perubahan produktivitas, 

mempersalahkan orang lain, 

agresivitas meningkat, sering 

absen, tidak percaya orang 

lain, dll 

24, 28, 29, 30 25, 26, 27, 31 8 

 Total 21 10 31 
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Skala Perilaku Berbahaya 

Tunjukkan seberapa banyak Anda setuju atau tidak setuju dengan pernyataan dibawah ini! sangat tidak setuju 1 = (STS), 2 = tidak 

setuju (TS), 3 = setuju (S), 4 = sangat setuju (SS) 

No.                                                                      Pernyataan                                                            STS       TS         S          SS 

1. Saya mengikuti prosedur kerja yang ditetapkan perusahaan dengan baik 
 

 

2. Saya tidak bisa mengingat kembali perintah yang diberikan oleh atasan saya 
 

 

3. 
Adanya gangguan saat bekerja tidak mempengaruhi pekerjaan saya  

 

4. Saya lambat dalam merespon gangguan pekerjaan 
 

 

5. Saya tidak bisa mengambil keputusan yang tepat dan cepat dalam bekerja 
 

 

6. Saya mampu menangkap pesan-pesan yang disampaikan kepada saya 
 

 

7. Saya tidak bisa mengikuti setiap detail pekerjaan yang saya lakukan 
 

 

8. Bekerja sesuai dengan prosedur kerja hanyalah membuang-buang waktu kerja 
 

 

9. Saya mengerti jelas prosedur kerja yang ada dalam pekerjaan saya 
 

 

10. Saya bereaksi dengan cepat dalam merespon gangguan pekerjaan  

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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11. Saya mampu mengambil keputusan dengan tepat saat melakukan pekerjaan  

 

12. Pelatihan kerja yang saya dapatkan dari perusahaan sangat bermanfaat  

 

13. Saya tidak mengikuti prosedur kerja dengan benar  

 

14. 
Pekerjaan yang saya lakukan tidak sesuai dengan pengetahuan saya  

 

15. Saya mematuhi semua aturan keselamatan dan kesehatan kerja 
 

 

16. Saya mengikuti prosedur kerja dengan baik 
 

 

17. Pelatihan kerja yang diselenggarakan tidak banyak membantu pekerjaan saya 
 

 

18. Saya membiarkan rekan kerja yang menyalahi aturan kerja 
 

 

19. Saya sering tidak memeriksa peralatan kerja sebelum digunakan 
 

 

20. Saya mengingatkan rekan kerja yang bekerja tidak sesuai dengan aturan kerja  

 

21. 
Sanksi yang diberlakukan tidak mempengaruhi saya dalam melanggar aturan kerja  

 

22. Saya mengikuti semua tahap-tahap dalam menggunakan alat kerja 
 

 

23. Saya tetap menggunakan alat kerja yang tidak berfungsi dengan baik  

 

24. Saya tidak segera membereskan peralatan kerja setelah saya pakai  

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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25. Saya membiarkan saja area kerja yang basah dan licin  

 

26. Saya memeriksa terlebih dahulu alat kerja yang akan saya pergunakan  

 

27. 
Saya segera melaporkan pada atasan saya, ketika alat kerja yang digunakan tidak berfungsi dengan 

baik 

 

28. Saya mengembalikan alat kerja yang telah saya gunakan pada temlatnya  

 

29. Saya segera membersihkan area kerja saya, ketika ada oli atau bahan cair lainnya yang berceceran  

 

30. Saya sengaja meletakkan peralatan kerja disembarang tempat untuk mengefisienkan waktu  

 

31. Saya sering bekerja dengan cepat supaya cepat pula beristirahat  

32. Saya selalu merawat mesin dengan baik karena mesin-mesin yang digunakan sudah sangat tua  

33. 

Saya lebih nyaman berbaring di bawah benda yang tergantung ketika memperbaiki sebuah alat dan 

mesin 

 

34 Saya sering bersenda gurau dengan rekan kerja ketika memperbaiki sebuah alat dan mesin  

 

 

 

 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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Skala Stres Kerja 

Tunjukkan seberapa banyak Anda setuju atau tidak setuju dengan pernyataan dibawah ini! sangat tidak setuju 1 = (STS), 2 = tidak 

setuju (TS), 3 = setuju (S), 4 = sangat setuju (SS) 

No.                                                                      Pernyataan                                                            STS       TS         S          SS 

1. Detak jantung Saya terasa lebih cepat ketika ketika bekerja di malam hari 
 

 

2. 
Saya tidak mengalami sakit kepala berat saat menghadapi tekanan yang berlebihan pada pekerjaan 

Saya. 

 

 

3. Saya mengalami gangguan tidur setelah bekerja pada malam hari. 
 

 

4. Perut Saya mulas ketika mengalami tekanan dan mendapatkan tugas yang berat. 
 

 

5. 
Saya mengalami sakit kepala berat saat menghadapi tekanan yang berlebihan pada pekerjaan saya 

terutama pada saat bekerja di malam hari 

 

 

6. 
Saya merasa ada peningkatan detak jantung ketika pelaporan hasil pekerjaan yang tidak sesuai 

dengan standar yang ditetapkan. 

 

 

7. Tidur saya menjadi tidak teratur dikarenakan sering bekerja pada malam hari. 
 

 

8. Bekerja di malam hari membuat punggung saya sering terasa sakit. 
 

 

9. 
Kepala saya sering terasa sakit ketika bekerja di malam hari karena membutuhkan konsentrasi 

yang lebih. 

 

 

10. Saya merasa tetap menikmati pekerjaan meskipun tidak menunjukkan hasil yang maksimal 
 

 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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11. Konflik dengan rekan kerja membuat saya merasa tegang dalam menyelesaikan pekerjaan 
 

 

12. 
Tidak adanya kerja sama antar anggota/pimpinan membuat saya merasa tegang dalam 

menjalankan tugas. 

 

 

13. Saya lebih emosional ketika bekerja di malam hari 
 

 

14. Kecemasan terhadap masalah keluarga membuat saya tidak optimal 
 

 

15. 
Saya merasa tidak terganggu ketika berinteraksi dengan pegawai lain meskipun sedang mengalami 

kesulitan dalam bekerja 

 

 

16. Saya lebih merasa gelisah ketika bekerja di malam hari dari pada saat siang hari 
 

 

17. Meskipun saya sudah bekerja cukup lama tetapi saya tidak merasa bosan 
 

 

18. Masuk kerja malam hari membuat saya lebih merasa bosan karena kerjaan yang monoton 
 

 

19. Tidak adanya waktu untuk refresing/rekreasi membuat saya merasa bosan 
 

 

20. Saya mudah marah terhadap rekan kerja apabila rekan kerja saya melakukan kesalahan 
 

 

21. Saya tidak merasa cemas ketika pekerjaan padat dan tidak ada bantuan 
 

 

22. Saya berusaha mengabaikan lingkungan yang tidak sehat dan kondusif untun tetap semangat kerja 
 

 

23. 
Bekerja di malam hari, membuat saya mudah lelah  

 

24. Kurangnya keamanan di lokasi kerja yang membuat produktivitas kerja saya menurun 
 

 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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25. 
Saya mampu berekspresi tenang dan semangat bekerja meskipun diburu pekerjaan yang hampir 

melampaui batas waktu yang ditetapkan 

 

 

26. Saya mampu menunjukkan produktivitas kerja yang optimal meskipun kerja di malam hari 
 

 

27. Meskipun persaingan dalam lingkungan kerja tidak sehat, tidak menurunkan produktivitas saya  

28. Saya sering menyalahkan rekan kerja saya ketika saya merasa tidak nyaman bekerja dimalam hari  
 

 

29. 
Pernah mengalami kecelakaan kerja saat bekerja di malam hari membuat produktivitas kerja saya 

menurun 

 

 

30. Saya sering tidak masuk kerja ketika di tempatkan di shift malam 
 

 

31. 
Banyak kendala pada malam hari, tidak menurunkan produktivitas saya  

 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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LAMPIRAN 2 

Hasil Try Out Skala Perilaku Berbahaya dan Skala Stres Kerja 
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Reliabilitas Skala Perilaku Berbahaya 

 

 

  

Case Processing Summary

55 100.0

0 .0

55 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.801 34

Cronbach's

Alpha N of  Items

Item-Total Statistics

77.89 65.618 .157 .802

77.51 63.884 .402 .793

77.60 65.319 .169 .801

77.53 65.143 .192 .800

77.49 66.699 .064 .804

77.58 64.989 .211 .800

77.53 63.328 .368 .794

77.65 61.823 .469 .789

77.67 62.854 .334 .795

77.60 65.615 .162 .801

77.67 65.632 .169 .801

77.84 61.028 .518 .787

77.67 61.632 .491 .788

77.44 62.251 .412 .792

77.82 62.003 .484 .789

77.62 63.685 .343 .795

77.71 63.358 .339 .795

77.71 63.210 .371 .794

77.67 63.409 .362 .794

77.64 68.976 -.159 .814

77.47 63.365 .344 .795

77.51 63.884 .351 .795

77.47 65.106 .237 .799

77.49 61.329 .539 .787

77.65 61.008 .523 .787

77.71 64.766 .211 .800

77.69 63.884 .302 .796

77.67 63.595 .343 .795

77.69 62.588 .448 .791

77.44 62.213 .434 .791

77.76 64.925 .218 .799

77.11 69.210 -.239 .810

77.62 66.574 .067 .804

77.67 66.224 .078 .805

item1

item2

item3

item4

item5

item6

item7

item8

item9

item10

item11

item12

item13

item14

item15

item16

item17

item18

item19

item20

item21

item22

item23

item24

item25

item26

item27

item28

item29

item30

item31

item32

item33

item34

Scale Mean if

Item Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if  Item

Deleted
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Reliablitas Skala Stres Kerja 

 

 

 
 
 

Case Processing Summary

55 100.0

0 .0

55 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.602 31

Cronbach's

Alpha N of  Items

Item-Total Statistics

83.38 28.907 .301 .579

82.87 30.039 .172 .593

83.29 27.914 .467 .561

83.33 29.002 .316 .578

83.42 28.914 .310 .578

83.53 29.365 .238 .586

83.42 29.692 .248 .586

83.40 29.244 .252 .584

83.35 30.601 .119 .598

83.15 32.830 -.197 .634

83.22 31.396 -.008 .611

83.05 30.201 .171 .594

83.64 27.717 .511 .557

83.40 28.911 .313 .578

83.02 31.870 -.073 .614

83.60 29.652 .258 .585

83.07 31.217 -.005 .614

83.49 29.921 .239 .588

83.36 29.569 .243 .586

83.38 29.129 .323 .578

83.47 30.587 .088 .602

83.76 31.999 -.094 .615

83.09 31.010 .067 .603

83.00 30.815 .096 .600

83.49 30.403 .095 .602

83.25 31.267 .035 .605

83.24 31.147 .020 .609

83.51 29.551 .227 .587

83.42 28.100 .340 .572

83.02 30.314 .104 .601

83.11 31.655 -.050 .616

item1

item2

item3

item4

item5

item6

item7

item8

item9

item10

item11

item12

item13

item14

item15

item16

item17

item18

item19

item20

item21

item22

item23

item24

item25

item26

item27

item28

item29

item30

item31

Scale Mean if

Item Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if  Item

Deleted



 
 

31 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 3 

Blue Print Skala Perilaku Berbahaya dan Skala Stres 

Kerja 

Skala Perilaku Berbahaya dan Skala Stres Kerja 

  



 
 

32 
 

Blue Print Skala Perilaku Berbahaya 

No. Indikator Favorable Unfavorable Total 

1 

Suatu kesalahan dimana 

maksud yang benar 

dilaksanakan secara tidak 

benar dan menggambarkan 

kegagalan dalam melakukan 

tindakan yang secara 

langsung dapat dihubungkan 

dengan kegagalan memori, 

atau disebabkan oleh 

kelupaan (forgetful-ness) 

2, 7  2 

2 

Kesalahan yang disebabkan 

oleh maksud yang salah maka 

kejadian ini dapat dicegah 

melalui pelatihan dan 

instruksi yang lebih baik 

4, 8, 13, 14, 17 6, 9, 12, 16 9 

3 

Pelanggaran terhadap norma 

atau aturan 
18, 19, 21, 23, 24, 

25, 30 

15, 21, 26, 27, 28, 

29 
13 

 Total 14 10 24 

 

Blue Print Skala Stres Kerja 

No. Indikator Favorable Unfavorable Total 

1 

Aspek fisik, antara lain 

pusing, tidak tidur teratur, 

sakit punggung, gangguan 

pencernaan, perut mulas, dll 

1, 3, 4, 5, 7, 8,   6 

2 
Aspek psikis, antara lain 13, 14, 16, 18, 19, 

20, 23 
 7 
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mudah marah, cemas, gelisah, 

tegang, bingung, susah 

konsentrasi, putus asa dll 

3 

Aspek perilaku, antara lain 

perubahan produktivitas, 

mempersalahkan orang lain, 

agresivitas meningkat, sering 

absen, tidak percaya orang 

lain, dll 

24, 28, 29, 30 25, 31 6 

 Total 17 2 19 
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Assalamu’alaikum wr.wb 

Dengan hormat, 

 Saya Diah Ayu Palupi mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Malang yang akan mengadakan penelitian untuk memenuhi salah 

satu persyaratan wajib dalam menyelesaikan program sarjana. Sehubungan dengan 

hal itu,saya mengharapkan bantuan dari Bapak/Ibu untuk memberikan informasi 

yang tepat sebagai data penelitian dalam bentuk pengisian skala. 

Perlu diketahui bahwa pengisian skala ini hanya digunakan untuk 

kepentingan penelitian ilmiah dan tidak dipergunakan untuk maksud tertentu. Oleh 

karena itu Bapak/Ibu tidak perlu ragu-ragu untuk memberikan informasi melalui 

jawaban atas pernyataan yang disediakan. Jawablah dengan jujur dan sesuai 

kenyataan yang sebenarnya. Sebagai peneliti saya memegang etika penelitian guna 

menjamin kerahasiaan jawaban yang Bapak/Ibu berikan. Skala ini tidak ada 

hubungannya dengan status dan kedudukan Bapak/Ibu dalam tampat kerja Bapak/Ibu 

maka jawaban yang benar adalah jawaban yang benar-benar menggambarkan 

keadaan Bapak/Ibu. 

 Saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan bantuan yang telah 

Bapak/Ibu berikan. Besar harapan saya untuk menerima kembali skala ini dalam 

waktu yang singkat. 

Walaikumsalam wr.wb 

 

Malang, 22 Agustus 

2015 

Hormat Saya 

 

 

Diah Ayu Palupi 

 

 

 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 

FAKULTAS PSIKOLOGI 
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Telp. 464318 Malang 
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IDENTITAS 

 

Nama/Inisial  : 

Umur   : tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki / Perempuan (coret yang tidak perlu) 

Masa Kerja  : tahun      bulan 

 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

1. Di bawah ini terdapat sejumlah pernyataan dan Anda diminta untuk 

memberikan nilai pada masing-masing pernyataan yang tersedia. 

2. Berikanlah tanda silang (X) pada jawaban yang sesuai dengan Anda. Jika 

Anda ingin mengganti jawaban Anda, berikan tanda sama dengan (=) pada 

jawaban sebelumnya dan kembali silang (X) jawaban Anda yang baru. 

3. Jawaban Anda tidak benilai salah atau benar dan tidak berpengaruh 

terhadap apapun. Kerahasiaan jawaban Anda akan dijaga. Oleh karena itu, 

diharapkan Anda memberi jawaban yang sesuai dengan keadaan Anda. 

4. Terima kasih atas kesediaan dan partisipasi Anda. 
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Skala Perilaku Berbahaya 

Tunjukkan seberapa banyak Anda setuju atau tidak setuju dengan pernyataan dibawah ini! sangat tidak setuju 1 = (STS), 2 = tidak 

setuju (TS), 3 = setuju (S), 4 = sangat setuju (SS) 

No.                                                                      Pernyataan                                                       STS       TS         S          SS 

1. Saya tidak bisa mengingat kembali perintah yang diberikan oleh atasan saya 
 

 

2. Saya lambat dalam merespon gangguan pekerjaan 
 

 

3. Saya mampu menangkap pesan-pesan yang disampaikan kepada saya 
 

 

4. Saya tidak bisa mengikuti setiap detail pekerjaan yang saya lakukan 
 

 

5. Bekerja sesuai dengan prosedur kerja hanyalah membuang-buang waktu kerja 
 

 

6. Saya mengerti jelas prosedur kerja yang ada dalam pekerjaan saya 
 

 

7. Pelatihan kerja yang saya dapatkan dari perusahaan sangat bermanfaat  

 

8. Saya tidak mengikuti prosedur kerja dengan benar  

 

9. 
Pekerjaan yang saya lakukan tidak sesuai dengan pengetahuan saya  

 

10. Saya mematuhi semua aturan keselamatan dan kesehatan kerja 
 

 

11. Saya mengikuti prosedur kerja dengan baik  

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 



 
 

37 
 

 

12. Pelatihan kerja yang diselenggarakan tidak banyak membantu pekerjaan saya 
 

 

13. Saya membiarkan rekan kerja yang menyalahi aturan kerja 
 

 

14. Saya sering tidak memeriksa peralatan kerja sebelum digunakan 
 

 

15. 
Sanksi yang diberlakukan tidak mempengaruhi saya dalam melanggar aturan kerja  

 

16. Saya mengikuti semua tahap-tahap dalam menggunakan alat kerja 
 

 

17. Saya tetap menggunakan alat kerja yang tidak berfungsi dengan baik  

 

18. Saya tidak segera membereskan peralatan kerja setelah saya pakai  

 

19. Saya membiarkan saja area kerja yang basah dan licin  

 

20. Saya memeriksa terlebih dahulu alat kerja yang akan saya pergunakan  

 

21. 
Saya segera melaporkan pada atasan saya, ketika alat kerja yang digunakan tidak berfungsi dengan 

baik 

 

 

22. Saya mengembalikan alat kerja yang telah saya gunakan pada temlatnya  

 

23. Saya segera membersihkan area kerja saya, ketika ada oli atau bahan cair lainnya yang berceceran  

 

24. Saya sengaja meletakkan peralatan kerja disembarang tempat untuk mengefisienkan waktu  

 

 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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Skala Stres Kerja 

Tunjukkan seberapa banyak Anda setuju atau tidak setuju dengan pernyataan dibawah ini! sangat tidak setuju 1 = (STS), 2 = tidak 

setuju (TS), 3 = setuju (S), 4 = sangat setuju (SS) 

No.                                                                      Pernyataan                               STS       TS         S          SS 

1. Detak jantung Saya terasa lebih cepat ketika ketika bekerja di malam hari 
 

 

2. 
Saya tidak mengalami sakit kepala berat saat menghadapi tekanan yang berlebihan pada pekerjaan 

Saya. 

 

 

3. Saya mengalami gangguan tidur setelah bekerja pada malam hari. 
 

 

4. Perut Saya mulas ketika mengalami tekanan dan mendapatkan tugas yang berat. 
 

 

5. 
Saya mengalami sakit kepala berat saat menghadapi tekanan yang berlebihan pada pekerjaan saya 

terutama pada saat bekerja di malam hari 

 

 

6. 
Saya merasa ada peningkatan detak jantung ketika pelaporan hasil pekerjaan yang tidak sesuai 

dengan standar yang ditetapkan. 

 

 

7. Tidur saya menjadi tidak teratur dikarenakan sering bekerja pada malam hari. 
 

 

8. Bekerja di malam hari membuat punggung saya sering terasa sakit. 
 

 

9. 
Tidak adanya kerja sama antar anggota/pimpinan membuat saya merasa tegang dalam 

menjalankan tugas. 

 

 

10. Saya lebih emosional ketika bekerja di malam hari 
 

 

11. Kecemasan terhadap masalah keluarga membuat saya tidak optimal  

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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12. Saya lebih merasa gelisah ketika bekerja di malam hari dari pada saat siang hari 
 

 

13. 
Masuk kerja malam hari membuat saya lebih merasa bosan karena kerjaan yang monoton  

 

14. 
Tidak adanya waktu untuk refresing/rekreasi membuat saya merasa bosan  

 

15. 
Saya mudah marah terhadap rekan kerja apabila rekan kerja saya melakukan kesalahan  

 

16. Saya sering menyalahkan rekan kerja saya ketika saya merasa tidak nyaman bekerja dimalam hari  
 

 

17. 
Pernah mengalami kecelakaan kerja saat bekerja di malam hari membuat produktivitas kerja saya 

menurun 

 

 

 

  

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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LAMPIRAN 4 

Uji Normalitas Dan Uji Korelasi 
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Frequency Table 

 

Perilaku berbahaya 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

rendah 58 51,3 51,3 51,3 

tinggi 55 48,7 48,7 100,0 

Total 113 100,0 100,0  

 

Stress kerja 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

rendah 59 52,2 52,2 52,2 

tinggi 54 47,8 47,8 100,0 

Total 113 100,0 100,0  
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Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Perilaku berbahaya Stress kerja 

N 113 113 

Normal Parametersa,b 
Mean 57,8938 46,2212 

Std. Deviation 6,13591 2,88696 

Most Extreme Differences 

Absolute ,081 ,089 

Positive ,081 ,053 

Negative -,063 -,089 

Kolmogorov-Smirnov Z ,865 ,945 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,443 ,333 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Correlations 

Correlations 

 Perilaku berbahaya Stress kerja 

Perilaku berbahaya 

Pearson Correlation 1 ,475** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 113 113 

Stress kerja 

Pearson Correlation ,475** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 113 113 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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LAMPIRAN 5 

Surat Izin Penelitian 
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LAMPIRAN 5 

Surat Izin Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




