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HUBUNGAN TINGKAT AKTIVITAS FISIK DAN POLA TIDUR 

DENGAN TINGKAT STRES PADA DRIVER OJEK ONLINE DI 

SURAKARTA 

Abstrak 

Kemajuan teknologi di bidang transportasi dan internet, membuat hadirnya jasa 

transportasi online, salah satunya adalah Go-Jek. Para driver ini bekerja keras 

tanpa memikirkan berartinya waktu istirahat sehingga berpengaruh pada aktivitas 

fisik yang berlebihan, pola tidur yang berantakan, dan terjadi peningkatan tingkat 

stres pada driver. Aktivitas fisik berlebihan  para driver dan pola tidur yang tidak 

teratur akan berdampak kepada tingkat stres yang menjadi semakin tinggi. 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross sectional dilakukan secara 

online pada bulan Mei 2021 di Surakarta. Sebanyak 55 reponden dari driver ojek 

online (Go-Jek) yang mengikuti penelitian ini dan diambil menggunakan teknik 

purposive sampling. Pengambilan data skor stres dilakukan menggunakan 

kuesioner PSS-10 (Perceived stress scale), pola tidur menggunakan kesioner 

PSQI (Pittsburgh Sleep Quality Index), dan aktivitas fisik menggunakan kuesioner 

IPAQ (International Physical Activity Questionnaire). Data dianalisis 

menggunakan chi square dilanjutkan dengan regresi logistik. Hasil uji chi square 

didapatkan aktivitas fisik dengan tingkat stres (p = 0,003), pola tidur dengan 

tingkat stres (p = 0,001). Uji multivariat dengan regresi logistik  nilai OR aktivitas 

fisik = 6,380 dan nilai OR pola tidur = 9,750. Hasil uji regresi logistik nilai p 

untuk aktivitas fisik dan pola tidur didapatkan 0,039 dan 0,009 serta nilai R
2
 

sebesar 37,2%. Aktivitas fisik dan pola tidur dapat mempengaruhi tingkat stres. 

Kata Kunci: Stres, Aktivitas Fisik, Pola Tidur 

Abstract 

Advances in technology in the field of transportation and the internet have made 

the presence of online transportation services, one of which is Go-Jek. These 

drivers work hard without thinking about the meaning of rest time so that it affects 

excessive physical activity, messy sleep patterns, and an increase in stress levels 

in drivers. The drivers' excessive physical activity and irregular sleep patterns will 

have an impact on higher stress levels. This study uses a cross sectional research 

design conducted online in May 2021 in Surakarta. A total of 55 respondents from 

online motorcycle taxi drivers (Go-Jek) who participated in this study were taken 

using a purposive sampling technique. Stress score data were collected using the 

PSS-10 questionnaire (Perceived stress scale), sleep patterns using the PSQI 

(Pittsburgh Sleep Quality Index) questionnaire, and physical activity using the 

IPAQ (International Physical Activity Questionnaire) questionnaire. Data were 

analyzed using chi square followed by logistic regression. The results of the chi 

square test obtained physical activity with a stress level (p = 0.003), sleep patterns 

with a stress level (p = 0.001). Multivariate test with logistic regression, OR value 

of physical activity = 6,380 and OR value of sleep pattern = 9,750. The results of 

the logistic regression test, p-values for physical activity and sleep patterns, were 

0.039 and 0.009 and the R2 value was 37.2%. Physical activity and sleep patterns 

can affect stress levels. 



 

2 

 

Key words: Stress, Physical Activity, Sleep Patterns 

1. PENDAHULUAN 

Transportasi merupakan salah satu fasilitas perhubungan yang sangat penting 

dalam seluruh kegiatan manusia. Semakin berkembang fasilitas transportasi 

maka semakin mudah terjalin hubungan antar manusia. Maka dari itu fasilitas 

transportasi semenjak masa dulu sekali sudah dibutuhkan oleh manusia.  Masa 

kini di mana mobilitas manusia serta barang sangat besar, serta terjalin bukan 

hanya di dalam satu daerah namun juga antar pulau dan bahkan antar negara, 

hingga fasilitas transportasi sangat memegang peranan yang berarti (Fajrianti, 

2013).  

Pertumbuhan transportasi di setiap negera tentulah berbeda mengikuti 

kemajuan teknologi di negara masing-masing. Kemajuan teknologi di bidang 

transportasi dan internert, menjadi kenyataan sosial budaya yang terjalin di 

masyarakat, hal tersebut membuat hadirnya jasa transportasi online. Jasa 

layanan transportasi online lewat internet dipengaruhi oleh mutu layanan 

internet (e- service) yang dirasakan oleh konsumen, tanpa kesulitan mencari 

transportasinya, konsumen hanya butuh melaksanakan pemesanan secara 

online langsung dengan aplikasi yang terdapat di smartphone dan akan 

tersambung dengan para pengemudi ojek online dari tempat dimana mereka 

akan dijemput. Penggunaan aplikasi yang mudah membuat ojek online di 

terima dengan cepat dimasyarakat (Agustin, 2017). 

Menelaah masalah kesejahteraan sosial, sering bersinggungan erat 

dengan kesehatan. Para driver Gojek berkata mereka juga memperoleh 

santunan kesehatan dan kecelakaan, akses kepada lembaga keuangan serta 

asuransi, cicilan otomatis yang terjangkau, dan bermacam sarana yang lain. 

Banyaknya tawaran yang menarik untuk driver, perihal ini membuat mereka 

bekerja keras dalam tanpa memikirkan berartinya waktu rehat maupun 

mempraktikkan style hidup sehat (Nugraha, et al., 2019). 

Pihak Gojek tidak memberi target kepada driver, tapi memberi reward 

seperti bonus insentif kepada driver yang dapat menggapai tutup poin. Dari 

pengamatan pada sebagian driver di daerah Yogyakarta, gejala yang dirasakan 
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driver antara lain mereka kerap minum miras, malas mengambil orderan, 

pesimis, serta mengajak teman yang lain untuk tidak bekerja namun mengajak 

memancing atau berburu. Tindakan itu diindikasi bisa menuju pada stres ialah 

stres dalam bekerja. Stres ialah fenomena psikofisik. Gejala stres terdapat 2 

ialah gejala fisik serta gejala psikis (Yusuf & Juntika, 2010). Alasan hal inilah 

yang menjadikan peneliti ingin menggunakan driver online sebagai subjek 

penelitian. Stres normal dialami oleh setiap individu dan menjadi bagian yang 

tak terpisahkan dalam kehidupan.   

Stres membuat seseorang yang mengalaminya berpikir dan berusaha 

keras dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau tantangan dalam hidup 

sebagai bentuk respon adaptasi untuk tetap bertahan (Potter & Perry, 2005). 

Berdasarkan pada hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh stres 

terhadap motivasi kerja mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

motivasi kerja dan mempunyai kontribusi sebesar 4,2% terhadap motivasi kerja 

driver, sedangkan 95,8% ditentukan oleh faktor lain (Kuncoro, 2018). Hasil 

analisis multivariat regresi logistik memperlihatkan hubungan bermakna antara 

aktivitas fisik dan stres serta usia dengan kejadian obesitas. Semakin berat 

aktivitas fisik, semakin rendah risiko obesitas. Semakin berat stres semakin 

tinggi risiko obesitas, semakin tua usia semakin tinggi risiko obesitas 

(Widiantini, et al., 2014). 

Hal itu juga berhubungan signifikan antara pola tidur dengan kecelakaan 

kerja dalam jurnal berjudul “Sleep deficiency and motor vehicle crash risk in 

the general population: a prospective cohort study” juga menunjukan hasil 

gangguan tidur serta tidur punya nilai signifikansi 0.04 tidur 6 jam per hari 

berhubungan dengan 33% peningkatan risiko kecelakaan jika dibandingkan 

dengan tidur 7 atau 8 jam perhari (Daniel, et al., 2018). 

Penelitian lain mengenai tingkat kelelahan kerja berdasarkan aktifvitas 

kerja yang berlebih juga menunjukan hasil pengemudi yang memiliki pola 

kerja fulltime yaitu sebesar 62,9%. Hasil ini didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh perkumpulan Prakarsa yang menyatakan bahwa sebesar 39% 

pengemudi ojek online bekerja selama satu minggu penuh tanpa libur. 
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Sementara itu berdasarkan jumlah jam kerja, 30% para driver memperpanjang 

waktu kerja lebih dari waktu kerja normal (8 jam) akan mengakibatkan 

terjadinya penurunan efisiensi kerja, meningkatkan terjadinya kelelahan kerja, 

kecelakaan dan penyakit akibat kerja (Ambarwati, 2018). 

Dari uraian tersebut, terlihat jika sebagian aspek yang dirasakan driver 

dan tingkat aktivitas fisik yang tinggi serta pola tidur mereka yang tidak teratur 

ialah faktor terbentuknya stress. Bersumber pada latar belakang yang sudah di 

uraikan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti apakah ada hubungan tingkat 

aktivitas fisik serta pola tidur dengan tingkat stres pada driver ojek online di 

Surakarta. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional analitik dengan 

pendekatan cross sectional. Metode penelitian ini digunakan untuk melihat 

hubungan antara aktivitas fisik dan pola tidur sebagai variabel bebas dengan 

tingkat stres sebagai variabel terikat dalam satu waktu. Penelitian ini dilakukan 

secara online dengan menggunakan google form dengan tetap mematuhi 

protokol kesehatan yang ada. Waktu pelaksanaannya adalah bulan Mei 2021. 

Subjek dari penelitian ini adalah driver ojek online Go-Jek di Surakarta 

sebanyak 55 responden. Kriteria restriksi pada penelitian ini mencakup kriteria 

inklusi yang terdiri dari : Driver ojek online PT. Gojek Indonesia di Kota 

Surakarta, sehat, bersedia mengisi kuisioner secara benar serta lengkap. 

Kriteria eksklusi terdiri dari : Responden yang tidak muncul di hari penelitian, 

tidak bersedia sebagai responden riset, driver sedang dalam masa skor (Sanksi 

dari PT. Gojek Indonesia). Responden pada penelitian ini dipilih dengan teknik 

purposive sampling. Pengambilan data skor stres dilakukan menggunakan 

kuesioner PSS-10 (Perceived stress scale), pola tidur menggunakan kesioner 

PSQI (Pittsburgh Sleep Quality Index), dan aktivitas fisik menggunakan 

kuesioner IPAQ (International Physical Activity Questionnaire). Data 

dianalisis menggunakan perangkat lunak komputer. Analisis bivariat 

menggunakan Chi Square. Analisis multivariat menggunakan regresi logitsik. 
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Penelitian ini telah mendapat persetujuan oleh Komisi Etik Penelitian 

Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan 

nomor 3547/B.1/KEPK-FKUMS/IV/2021 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Karakteristik responden 

Variabel Jumlah  Presentase 

(%) 

Pola tidur 

Baik  

Buruk 

 

30 

25 

  

54,5 

45,5 

Aktivitas Fisik    

     Tinggi  34  61,8 

     Sedang 21  38,2 

Stres 

Tidak Stres 

Stres  

 

39 

16 

  

70,9 

29,1 

 

Data dari tabel 1 menunjukkan jumlah responden dalam penelitian adalah 

sebanyak 55 responden. Responden yang memiliki pola tidur buruk sebanyak 

25 (45,5%) orang, aktivitas fisik sedang sebanyak 21 (38,2%) orang, dan yang 

tidak mengalami stres sebanyak 39 (70,9%) orang. 

Tabel 2. Hubungan antara pola tidur dan stres 

 Stres   Nilai 

P 

Nilai 

OR 

   Tidak stres  Stres   Total    

Pola Tidur Baik N 27 3 30  

  % 49,1% 5,5% 54,5%  

 Buruk  N 12 13 25  

  % 21,8% 23,6% 45,5% 0,00

1 

9,750 

 Total  N 39 16 55   

  % 70,9% 29,1% 100%  

  

Pada tabel 2 menunjukkan data bahwa dari 30 responden terdapat 25 

responden yang memiliki pola tidur buruk terdapat 13 responden yang 

mengalami stres (23,6%).  
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Tabel 3. Hubungan aktivitas fisik dan stres 

  

Stres  

 Nilai 

P 

Nilai 

OR 

   Tidak stres  Stres   Total    

Aktivitas 

Fisik 

Tinggi  N 29 5 34  

  % 52,7% 9,1% 61,8%  

 Sedang  N 10 11 21  

  % 18,2% 20% 45,5% 0,00

3 

6,380 

 Total  N 39 16 55   

  % 70,9% 29,1% 100%  

   

Pada tabel 3 menunjukkan data bahwa dari 34 responden terdapat 21 

responden yang memiliki aktivitas fisik sedang terdapat 11 responden yang 

mengalami stres (20%). 

Tabel 4. Hasil analisis multivariat 

Variabel B 

 
Nilai 

p 

Exp 

(B) 

95.% C.I for EXP 

(B) 

 

 Minimal Maximal  

Pola tidur 1,973  0,009 7,192 1,624 31,853  

Aktivitas 

Fisik 
1,462 

 
0,039 4,316 1,075 17,320 

R
2 
= 

0,372 

Konstanta -2,709  0,000 0,067    

 

Pada tabel 4 variabel pola tidur menunjukkan nilai p= 0,009 (p<0,05) 

yang menyatakan ada hubungan antara pola tidur dan stres. Pada variabel 

aktivitas fisik menunjukkan nilai p= 0,039 (p<0,05) yang menyatakan ada 

hubungan antara aktivitas fisik dan stres pada driver ojek online (Go-Jek) di 

Surakarta. 

Hasil analisis bivariat dengan menggunakan chi square didapatkan nilai 

p= 0,001 (p<0,05) yang berarti bahwa H1 terhadap penelitian ini diterima 

sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakana antara 

pola tidur dengan stres dan nilai OR= 9,750 sehingga responden yang memiliki 

pola tidur buruk memiliki kemungkinan sebesar 9,750 kali untuk mengalami 

stres. Hal ini sejalan dengan penelitan yang dilakukan oleh Putri (2016) yang 

menyatakan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara stres dan pola 

tidur yang ditunjukkan dengan hasil uji korelasi spearmen didapatkan nilai r 
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untuk pola tidur adalah 0,595 yang berarti semakin tinggi total skor PSQI maka 

semakin meningkat tingkat stresnya dan nilai p adalah 0,0001 (<0,05).  

Sulana et al. (2020) juga menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara 

tingkat stres dan pola tidur yang ditunjukkan dengan nilai p= 0,000 (<0,05). 

Penyebab stres berbeda antara satu individu dengan yang lain. Faktor-faktor 

yang dapat menyebabkan stres dapat dibagi atas faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal yang berasal dari dalam diri individu mahasiswa 

sendiri misalnya kondisi fisik, motivasi, dan tipe kepribadian dari mahasiswa 

itu sendiri. Faktor eksternal biasanya berasal dari luar individu seperti keluarga, 

pekerjaan, fasilitas, lingkungan, dosen dan lain-lain (Sujiato et al., 2015).  

Stres menjadi penyebab dari masalah gangguan tidur yang sering tidak 

disadari oleh individu itu sendiri. seseorang yang terlalu keras dalam berpikir 

yang mengakibatkan ia sulit mengatur tingkat emosi akan berdampak besar 

pada ketegangan sehingga ia akan sulit untuk tertidur dengan cepat. Perasaan 

tegang ini dapat mempengaruhi seseorang dalam penentuan pola tidurnya.  

Stres berpengaruh terhadap mimpi buruk dan keluhan tidur lainnya yang 

membuat pola tidur seseorang semakin buruk. Pada saat seseorang mengalami 

stres akan terjadi peningkatan pada hormon epinefrin, norepinefrin, dan 

kortisol yang mempengaruhi seluruh susunan saraf pada tubuh manusia dan 

membuat tubuh kita tetap terjaga (Ratnaningtyas & Dwi, 2019). 

Kemudian peneliti melakukan analisis multivariat dengan regresi logistik 

dan didapatkan nilai yang bermakna pada variabel pola tidur dan aktivitas fisik. 

Pada variabel pola tidur menunjukkan nilai p= 0,009 (p<0,05) yang 

menyatakan ada hubungan antara pola tidur dan stres pada driver ojek online 

(Go-Jek) di Surakarta. Nilai OR variabel pola tidur didapatkan 7,192 sehingga 

responden yang memiliki pola tidur buruk memiliki kemungkinan sebesar 

7,192 kali untuk mengalami stres. Pada variabel aktivitas fisik menunjukkan 

nilai p= 0,039 (p<0,05) yang menyatakan ada hubungan antara aktivitas fisik 

dan stres pada driver ojek online (Go-Jek) di Surakarta. Nilai OR variabel 

aktivitas fisik didapatkan 4,316 sehingga responden yang memiliki aktivitas 

fisik sedang memiliki kemungkinan sebesar 4,316 kali untuk mengalami stres. 
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Dari tabel dapat didapatkan nilai R
2
 sebesar 0,372 yang artinya pada 

ketiga variabel bebas secara bersamaa dapat mempengaruhi variabel terikat 

sebesar 37%, sedangkan untuk 63% nya dipengaruhi oleh variabel lainnya 

yang tidak saya teliti. Didapatkan nilai B pada kedua variabel bernilai positif 

1,973 dan 1,462. 

 

4. PENUTUP 

Dari penelitian disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

aktivitas fisik dan pola tidur terhadap tingkat stres pada driver ojek online Go-

Jek di Surakarta. Penelitian ini dapat dikembangkan lagi dengan menambahkan 

sampel yang lebih luas sehingga tidak hanya terbatas pada satu satu tempat saja 

serta diharapkan dapat memperluas kategori stres, aktivitas fisik, dan pola 

tidur. 
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