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HUBUNGAN ANTARA RESILIENSI DENGAN STRES KERJA 

KARYAWAN 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara resiliensi dengan stres 

kerja karyawan di salah satu pabrik tekstil di kota surakarta. Hipotesis yang 

diajukan yaitu ada hubungan negatif antara resiliensi dengan stres kerja karyawan. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah quota 

sampling. Metode pengumpulan data menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

alat ukur skala resiliensi dan skala stres kerja. Sedangkan analisis data dilakukan 

dengan analisis nonparametric Spearman’s rho menggunakan program bantu 

SPSS for 16 windows. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh koefisien korelasi 

sebesar 0,036; signifikansi (p) sebesar 0,359 (p > 0,05) yang artinya tidak terdapat 

hubungan signifikan antara resiliensi dengan stres kerja karyawan. Variabel 

resiliensi memiliki rerata empirik (RE) sebesar 83,2 sehingga memiliki kategori 

yang tergolong tinggi, sedangkan variabel stres kerja memiliki rerata empirik (RE) 

sebesar 54,64 yang memiliki kategori yang tergolong sedang.  

Kata kunci: Resiliensi, stres kerja, karyawan 

 
 

ABSTRACT 

This study aims to determine the relationship between resilience with work stress 

employees of one of the textile factories in Surakarta. Hypothesis proposed that 

there is a negative relationship between resilience with work stress of employees. 

The sampling technique used in this study is quota sampling. Methods of data 

collection using quantitative approach with measuring scale of resilience and 

work stress scale. While data analysis is done by nonparametric Spearman’s rho 

analysis using SPSS for 16 windows help program. Based on the results of data 

analysis obtained a correlation coefficient of 0.036; significance (p) of 0.359 (p> 

0.05) which means that there is no significant relationship between the resilience 

and work stress of employees. Resilience variable has an empirical mean (RE) of 

83.2 so that it has a relatively high category, while the work stress variable has an 

empirical mean (RE) of 54.64 which has a categorized moderate. 

Keywords: Resilience, work stress, employees 

 

1. PENDAHULUAN 

Karyawan menjadi salah satu peran yang paling penting dalam kemajuan suatu 

indutri tekstil untuk mengoperasikan mesin-mesin tenun secara manual. Karyawan 

yang memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan akan akan menjadi aset 

penting dalam memajukan suatu perusahaan. Adapun pengertian karyawan 

menurut Hasibuan (2002) menjelaskan bahwa setiap orang yang menyediakan jasa 

baik dalam bentuk pikiran maupun dalam bentuk tenaga dan mendapatkan balas 

jasa ataupun kompensasi yang besarnya telah di tentukan terlebih dahulu oleh 
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perusahaan disebut dengan karyawan. Adanya karyawan lapangan di dalam suatu 

perusahaan tekstil tidak terlepas dari banyaknya tekanan dari dalam ataupun luar 

peusahaan seperti kondisi tempat kerja yang kurang kondusif, deadline produksi, 

masalah interpersonal dan sebagainya yang menyebabkan  timbulnya stres kerja. 

Stres kerja disamping memiliki  sebab juga dampak, munculnya stres 

banyak yang bervariasi, diantaranya ada yang positif dan ada yang negatif. Namun 

demikian lebih banyak lagi efek negatifnya yang secara potensial berbahaya. 

Akibat-akibat tersebut antara lain kelelahan fisik, perasaan kesal/marah (burnout) 

bahkan depresi kerja. Tingkat stres kerja berlebihan dapat berdampak negatif 

terhadap prestasi kerja karyawan yang akhirnya merugikan perusahaan, dampak 

negatif tersebut dapat berupa rendahnya tingkat produktivitas, minimnya 

kreatifitas, kurangnya motivasi, pengambilan keputusan yang tidak efektif, 

kualitas komunikasi karyawan yang rendah, tingkat absensi yang tinggi, bahkan 

munculnya tindakan-tindakan keras dalam lingkungan kerja (Quick, 2002) 

Stres kerja merupakan respon emosional dan fisik yang menggangu dan 

menyebabkan kerugikan yang timbul akibat tuntutan pekerjaan yang kurang 

sesuai dengan kompetensi, keinginan karyawan dan sumber daya. Akibat yang 

ditimbulkan stres kerja dapat berupa terganggunya kesehatan karyawan seperti 

gangguan psikologis yang menimbulkan turunnya produktivitas 

karyawan.Berdasarkan hasil penelitian di Universitas Calgary di Kanada, 

diperkirakan tahun 2011 responden yang mengalami stres kerja kategori rendah 

berjumlah kurang lebih 48,6%, dan diperkirakan responden yang mengalami stres 

kerja kategori tinggi berjumlah kurang lebih 2,9%. Dari hasil penelitian 

membuktikan bahwa dominan responden yang mengalami stres kerja menjelaskan 

beberapa gejala yang kerap dialami berupa kesulitan tidur, sulit untuk 

memusatkan pikiran, dan rasa lelah dan pusing(Fitri, 2013) 

Delapan dari sepuluh pekerja di Amerika melaporkan bahwa mereka 

mengalami stres karena pekerjaan . Belum lama ini,  pendapat yang dihimpun 

oleh Monster.com, menemukan bahwa 43 persen pekerja Amerika memutuskan 

untuk mengundurkan diri karena lingkungan kerja membuat mereka stres. 
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Kemudian, 61% pekerja percaya bahwa stres bisa menjadi sumber 

penyakit(Setyanti, 2014) 

Hasil penelitian yang di lakukan pada tahun 2011 kepada 80 orang 

karyawan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PTPN VII Bekri Lampung Tengah 

memperlihatkan  bahwa sebanyak 66 orang (82%) pekerjam mengalami stres 

kerja ringan dan 14 orang (18%) mengalami stres kerja sedang. Berdasarkan hasil 

pre survey peneliti pada bulan Januari 2012 ke Poliklinik Pengobatan Pabrik 

Pengolahan Kelapa Sawit PTPN VII Bekri Lampung Tengah, diketahui bahwa 

ada 86 pekerja pabrik, diantaranya ada sebanyak 24 orang (27,9%) sedang 

mengalami gangguan kesehatan dan yang paling banyak dikeluhkan adalah 

gangguan pada lambung dan sakit kepala. Pekerja mengeluhkan ketidakpuasan 

bekerja, terutama mengenai pemindahan tempat kerja yang harus meninggalkan 

keluarganya. Stres yang berkepanjangan akan menghancurkan tubuh, pikiran dan 

kehidupan seseorang secara perlahan-lahan. Akibatnya orang tersebut terus 

menerus merasa tertekan dan kehilangan harapan. Stres yang lama dan 

berkepanjangan akan menyebabkan keletihan saat bekerja.(Sormin, 2016) 

Berdasarkan wawancara awal yang telah dilakukan terhadap kepala bagian 

devisi weaving di PT. X pada 3 Mei 2018, karyawan-karyawan yang bekerja 

dilapangan dan secara langsung berhadapan dengan mesin-mesin sering 

mengeluhkan sakit kepala akibat kebisingan yang ditimbulkan oleh alat-alat berat, 

minimnya sirkulasi udara juga menyebabkan karyawan beberapa kali 

mengeluhkan mengenai kondisi yang ada dilapangan dengan kepala devisi. Di 

tambah lagi dengan ada nya beban kerja yang di emban karyawan karena tuntutan 

target perusahaan dalam memproduksi kain yang memaksa karyawan harus 

bekerja ekstra untuk bisa memenuhi kebutuhan produksi, menyebabkan karyawan 

mengalami stres kerja. Konflik antar karyawan juga sering terjadi akibat tidak 

sesuai nya jumlah barang yang diminta dengan kebutuhan yang diperlukan devisi 

lain yang terjad karena kesalahpahaman antar operator membuat stres kerja yang 

dialami karyawan semakin bertambah. 

Robbins dan Judge (2008) terdapat tiga faktor yang menjadi sumber 

potensial stres yaitu: faktor lingkungan, faktor organisasional, dan faktor 
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individuFaktor individu bisa menjadi sumber stres karena setiap individu 

memberikan reaksi yang berbeda terhadap tantangan yang datang pada dirinya, 

tergantung pada kondisi karakteristik pribadinya. Dalam menghadapi suatu 

permasalahan karakteristik kepribadian berpengaruh pada pengambilan keputusan. 

Ada individu yang memiliki tipe kepribadian optimis ketika menghadapi suatu 

masalah, namun juga terdapat individu yang  memiliki kepribadian  pesimis. 

Individu yang memiliki kepribadian optimis apabila di hadapkan pada suatu 

permasalahan maka akan berusaha untuk mengatasi hambatan dan memiliki 

kemungkinan terhindar dari  stres. Namun sebaliknya, individu  yang memiliki 

kepribadian pesimis, kurang memiliki daya juang untuk menyelesaikan 

permasalahan yang sedang di hadapi sehingga menjadi beban dan lebih rentan 

terhadap stres. Kepribadian optimis memberikan motivasi kepada individu untuk 

memaksimalkan kemampuan yang di miliki dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan atau beban yang sedang di hadapi. Kemampuan individu untuk 

tetap bangkit meskipun mengalami kesulitan di sebut dengan resiliensi 

Menurut Reivich & Shatte (2002) terdapat tujuh kemampuan yang 

digunakan untuk meliht apakah individu tersebut memiliki resiliensi atau tidak. 

Seseorang di sebut mmiliki ketangguhan diri (resiliensi) apabila mampu 

mengatur emosi, mampu mengontrol dorongan, optimis, mempunyai empati yang 

tinggi, mampu menganalisis sebab suatu permasalahan, memiliki efikasi diri, dan 

memiliki kemampuan meraih apa yang diinginkan. Selain itu tanda-tanda 

seseorang yang memiliki resiliensi adalah percaya diri, pandai berkomunikasi, 

memiliki penyesuaian diri yang baik, mandiri, penuh perhatian senang 

membantu. Menurut Grothberg (1995) kualitas resiliensi setiap orang itu 

berbeda-beda karena kualitas resiliensi individu sangat dipengaruhi oleh 

tingkatan usia, tingkat perkembangan, tingkatan individu dalam menghadapi 

keadaan yang kurang menyenangkan, dan dukungan sosial dalam penguatan 

resiliensi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fatmasari (2015) menjelaskan bahwa 

terdapat hubungan negatif antara resiliensi dengan stres kerja. Sehingga dapat 
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ditarik kesimpulan semakin tinggi resiliensi, maka akan semakin rendah stres 

kerja seseorang. 

Sebuah penelitian yang lain yang di lakukan oleh Willda, Nazriati, dan 

Firdaus (2016) menemukan hasil lain yang menjelaskan bahwa tidak terdapat 

hubungan antara resiliensi dengan stres kerja. Penyebab tidak adanya hubungan 

antara dua variabel di atas dikarenakan ukuran sampel yang terlalu kecil. Jumlah 

subjek yang terlalu kecil dapat menyebabkan penelitian tidak dapat 

menggambarkan kondisi populasi yang sesungguhnya. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka muncul suatu permasalahan 

“apakah ada hubungan antara resiliensi dengan stres kerja karyawan PT. X?” 

Hipotesis dari penelitian ini yaitu ada hubungan negatif antara resiliensi dengan 

stres kerja karyawan. 

 

2. METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 800 karyawan PT. X. Sampel yang diambil 

untuk dijadikan penelitian yaitu 100 karyawan lapangan dengan teknik quota 

sampling. Cara pengambilan sampel ini, peneliti meminta sampel sejumlah 100 

karyawan, selanjutnya pihak perusahaan memberikan izin untuk mengambil 

sampel di dua devisi yaitu 50 karyawan di devisi weaving dan 50 karyawan di 

devisi printing sehingga berjumlah 100 karyawan. Skala yang digunakan untuk 

penelitian ini yaitu skala resiliensi dari teori Reivich dan Shatte (2002) dan skala 

stres kerja dari teori Robbins dan Judge (2008). 

Tabel 1 Blue PrintSkalaStres Kerja 

No Aspek 
Nomor – nomor aitem 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

1. 
Fisiologis 

13, 16, 17, 

21 

10, 11, 19, 22 
8 

2. 
Psikologis 

2, 5, 14, 18, 

23 

4, 7, 8 
8 
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3. 
Perilaku 

1, 3, 12, 15, 

24 

6, 9, 20 
8 

Jumlah 14 10 24 

 

Tabel 2 Blue PrintSkala Resiliensi 

No Aspek 
Nomor – nomor aitem 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

1. Regulasi 

Emosi 
1, 2 3, 23 4 

2. Impulse 

Control 
4, 24 5, 25 4 

3. Optimisme 10, 26 6, 27 4 

4. Causal 

Analysis 
9, 12 7, 8 4 

5. Empaty 15, 16 13, 14 4 

6. Self-Efficacy 11, 18 19, 22 4 

7. Reaching Out 17, 20 21, 28 4 

Jumlah 14 14 28 

 

Skor untuk masing-masing aitem bergerak dari 1 sampai 4 dengan 

memperhatikan sifat aitem favorable dan unfavorable. Skoring untuk jawaban 

aitem yang bersifat favorableyaitu Sangat Sesuai (SS) skor 4, Sesuai (S) skor 3, 

Tidak sesuai (TS) skor 2, Sangat tidak Sesuai (STS) skor 1. Sedangkan untuk 

pernyataan yang tergolong unfavorable sebagai berikut : Sangat Sesuai (SS) skor 

1, Sesuai (S) skor 2, Tidak sesuai (TS) skor 3, Sangat Tidak Sesuai (STS) skor 4. 

Kedua skala telah melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Berdasarkan 

hasil perhitungan dengan formula Aiken’s dan uji reliabilitas diperoleh 28 aitem 

skala resiliensi, 24 aitem skala stres kerja. Koefisien validitas skala resiliensi  dan 

skala stres kerja bergerak dari 0,750 sampai dengan 0,917, dengan reliabilitas 

resiliensi sebesar 0,834 dan reliabilitas stres kerja sebesar 0,815. Analisis data 
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dalam penelitian ini menggunakan analisis korelasi nonparametricSpearman’s 

rho. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis nonparametric Spearman’s 

rho dengan menggunakan bantuan program SPSS 16.0 for windows diperoleh 

hasil koefisien korelasi (rxy) = 0,036 dengan sig. = 0,359; (p > 0,05). Hasil ini 

menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara resiliensi dengan stres 

kerja. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Willda, Nazriati, 

dan Firdaus (2016) yang menyatakan bahwa resiliensi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap terhadap stres kerja yang di alami oleh seorang individu. 

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan data penelitian tidak terbukti 

hipotesisnya, Widhiarso (2011) menjelaskan ada beberapa faktor yang 

menyebabkan hipotesis tidak terbukti yaitu sampel terlalu kecil, perbedaan alat 

ukur yang digunakan, teknik pengambilan sampel dan data yang aneh atau 

menyimpang jauh dari data yang lainnya (outlier). 

Hasil penelitian yang oleh Fatmasari (2015) menunjukan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara resiliensi dengan stres kerja. Namun dalam hasil 

penelitian yang di lakukan oleh peneliti menunjukan bahwa tidak terdapat 

hubungan antara resiliensi dengan stres kerja karyawan. Hal ini di dukung dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Setyowati, Hartati, dan Sawitri (2010) yang 

menjelaskan bahwa resiliensi merupakan faktor untuk dapat bertahan menghadapi 

lingkungan yang beresiko dan menekan namun resiliensi bukan satu – satunya 

faktor yang berperan penting dalam mengatasi masalah stres kerja. 

Terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi stres kerja seorang 

karyawan, menurut Greenberg (dalam tantra dan Larasati, 2015) faktor-faktor 

yang mempengaruhi stres kerja dibagi menjadi tiga yaitu, faktor sosial, faktor 

individu dan faktor diluar organisasi. Pada faktor sosial yaitu yang berasal dari 

sumber intrinsik pekerjaan, mencakup tuntutan fisik, tuntutan tugas, peran dalam 

organisasi. Tuntutan fisik mencakup kebisingan, vibrasi dan higienitas, sedangkan 

pada tuntutan tugas mencakup kerja shift/kerja malam, beban kerja, kondisi kerja 
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yang sedikit menggunakan aktifitas fisik, waktu kerja yang sempit dan 

penghayatan resiko pekerjaan. Pada faktor sosial kedua yaitu hubungan relasi, 

terdiri atas hubungan dengan atasan, tim kerja, bawahan dan kesulitan 

mendelegasikan pertanggungjawaban. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang 

di lakukan oleh Haryanti (2017)  menyatakan bahwa stres yang bersumber dari 

lingkungan fisik menghasilkan nilai rata-rata sebesar 3,08, stres yang bersumber 

dari lingkungan individu menghasilkan rata-rata sebesar 3,40, dan stres yang 

bersumber dari kelompok dan organisasi menghasilkan rata-rata 3,30 dengan 

kondisi tersebut telah memberikan tanggapan yang cukup sesuai bahwa stres kerja 

bersumber dari lingkungan fisik, lingkungan individu dan lingkungan organisasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wijono (2006) menunjukan faktor yang 

mempengaruhi stres kerja pada seorang karyawan, berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan di dapatkan hasil 33,2% faktor kepribadian tipe A mempengaruhi 

stres kerja karyawan sedangkan 66,8% dipengaruhi oleh faktor yang lain, yang 

dimaksud dengan kepribadian tipe A adalah kepribadian seseorang yang tak henti-

hentinya ingin mencapai sesuatu yang lebih tinggi dengan waktu yang terasa 

selalu kurang, individu yang memiliki kepribadian tipe A cenderung optimis, 

agresif, dan ambisius. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa resiliensi yang 

termasuk faktor didalam kepribadian seseorang yang optimis merupakan sebagian 

dari beberapa faktor yang mempengaruhi seorang kayawan dalam mengatasi stres 

kerja seorang karyawan. Hal ini oleh penelitian Setyowati, Hartati, dan Sawitri 

(2010) yang menjelaskan bahwa Resiliensi merupakan faktor yang berperan 

penting untuk dapat bertahan menghadapi lingkungan yang beresiko namun 

resiliensi bukan satu – satunya faktor yang berperan penting dalam mengatasi 

suatu masalah. 

Variabel Resiliensimempunyai rerata empirik (RE) sebesar 83,2 dan rerata 

hipotetik (RH) sebesar 70. Berdasarkan hasil perhitungan frekuensi dan 

prosentase diketahui dari 100 subjek terdapat 0% (0 orang) yang memiliki 

Resiliensi sangat rendah, 0%(0 orang) yang memiliki Resiliensi rendah, 26% (26 

orang) yang memiliki Resiliensi  sedang, 67% (67 orang) yang memiliki 

Resiliensi tinggi dan 4% (4 orang) yang memiliki Resiliensi sangat tinggi. 
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Prosentase terbanyak berada pada kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa 

karyawan memiliki kemampuan dalam menghadapi masalah yang dimiliki dan 

mampu mengendalikan situasi tersebut. Hal tersebut dapat diartikan bahwa 

karyawan PT. X cukup memenuhi aspek-aspek Resiliensi yang dikemukakan oleh 

Reivich dan Shatte (2002) yaitu optimisme, regulasi emosi, kontrol impuls, rasa 

empati, kemampuan menganalisis masalah, pencapaian diri, dan efikasi diri. 

Variabel stres kerja memiliki rerata empirik (RE) sebesar 54,64 dan rerata 

hipotetik (RH) sebesar 60. Berdasarkan hasil perhitungan frekuensi dan 

prosentase diketahui dari 100 subjek terdapat 1% (1 orang) yang memiliki stres 

kerja sangat rendah, 35% (35 orang) yang memiliki stres kerja rendah, 64% (64 

orang) yang memiliki stres kerja sedang, 0% (0 orang) yang memiliki stres kerja 

tinggi dan 0% (0 orang)  yang memiliki stres kerja sangat tinggi. Prosentase 

terbanyak berada pada kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa 

karyawantidak memiliki perasaan tertekan saat dihadapkan pada suatu tuntutan 

yang kondisinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal tersebut dapat 

diartikan bahwa karyawan PT. X memenuhi aspek-aspek stres kerja yang 

dikemukakan oleh Robbins and Judge (2008) yaitu fisiologis (sistem 

metabolisme tubuh baik, tekanan darah dan laju detak jantung normal), 

psikologis (tidak menunda pekerjaan,merasa bersemangat dalam bekerja,dan 

tidak mudah marah), dan perilaku (produktivitas kerja baik, pola makan cukup 

teratur, dan pola tidur normal). 

Dalam penelitian ini penulis memiliki keterbatasan yang harus di 

perhatikan untuk penelitian mendatang.Pada penelitian yang telah dilaksanakan, 

peneliti tidak bisa mengambil seluruh bagian devisi melainkan hanya 2 devisi 

saja yang boleh di teliti berdasarkan peraturan PT. X. Proses penyebaran 

kuisioner harus di lakukan oleh pihak kepala devisi agar tidak menggangu proses 

produksi, sehingga kuisioner tidak dapat dipastikan tersebar secara random atau 

tidak, inilah salah satu penyebab data yang telah di kumpulkan tidak 

mencerminkan fenomena yang sebenarnya terjadi di dalam pabrik. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini hanya skala sehingga 
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kurang dapat mengungkap secara mendalam, oleh karena itu perlu melengkapi 

dengan teknik pengumpulan data yang lain seperti teknik wawancara 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat hubungan antara resiliensi dengan stres kerja karyawan PT. X yang di 

tunjukan oleh (rxy) = 0,036 dengan sig. = 0,359; (p > 0,05). Dalam penelitian ini 

diketahui bahwa tingkat resiliensi karyawan termasuk dalam kategori tinggi, 

sedangkan tingkat stres kerja karyawan termasuk dalam kategori sedang. 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh 

penulis selama melakukan penelitian, maka penulis memberikan saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat, yaitu: Bagi pimpinan disarankan untuk memberikan 

sosialisasi program untuk mengelola stres kerja dengan cara meningkatkan 

resiliensi karyawan. Sosialisasi ini bisa meliputi bagaimana cara mengidentifikasi 

masalah dan melakukan pencegahan terhadap masalah yang timbul. Unyuk 

karyawan di harapkan dapat mempertahankan resiliensi yang dimiliki agar 

terhindar stres kerja dengan cara mengambil tinfakan yang tepat dalam 

menghadapi suatu permasalahan serta tetap menjaga hubungan sosial yang positif. 

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti stres kerja dengan 

menggunakan variabel selain resiliensi, sehingga dapat diungkap kontribusi 

variabel lain diluar variabel resiliensi 
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