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ABSTRAK 
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mencari faktor-faktor penyebab yang bisa menurunkan performa 
kerja dari pegawai lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini memilih divisi KPLP dikarenakan pada 
divisi ini memiliki tanggung jawab lebih besar dan terdapat beberapa indikasi stres kerja yang 
dirasakan oleh para pegawai. Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh job demands 
terhadap job stress pada pegawai divisi KPLP Lapas Klas I Surabaya dan work overload merupakan 
indikator job demands yang paling dominan memiliki pengaruh terhadap job stress pada pegawai divisi 
KPLP Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya. Kuesioner diberikan pada 70 pegawai divisi KPLP 
Lapas Klas I Surabaya. Hasil penelitian ini adalah job demands berpengaruh kuat terhadap job stress 
dan work overload merupakan indikator job demands yang paling dominan mempengaruhi job stress. 
Hasil dari penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk membantu Lapas Klas I Surabaya dalam 
mengurangi job stress pada pegawai. 
 

Kata kunci: job demands, job stress, Lapas Klas I Surabaya 

 

ABSTRACT 
This research has the objective to look for causal factors that could decrease performance of the 
employees in Correctional institution. This research choose the KPLP division stumbling on this division 
had greater responsibility and there are some employment stress indicator possessed by the employees. 
The hypothesis in this study is impact of job demands on job stress on the employee division KPLP Lapas 
Klas I Surabaya and workoverload is the most dominant job demand indicator has influence job stress on 
the employee division KPLP Class I Correctional Institution Surabaya. Questionnaires were given to 70 
clerical divisions of KPLP Prisons Class I Surabaya. The results of this study is a strong work demands on 
job stress and workoverload is the most dominant indicator of job demands on job stress. The results of 
the research can be used as a reference to help Class I Lapas Surabaya reducing employment pressure on 
employees. 
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P E N D A H U L U A N  

Peran sumber daya manusia saat ini sangatlah penting untuk mencapai tujuan serta visi misi 
organisasi. Meningkatnya mutu organisasi tentu saja berdampak pada tuntutan-tuntutan yang 
semakin tinggi diberikan oleh organisasi pada para pegawai. Tuntutan maupun tekanan yang kuat 
secara terus-menerus dapat menimbulkan potensi menjadi stres di lingkungan kerja (Rizkiyani & 
Susanti, 2012). Mengatasi stres kerja bukanlah hal mudah, terbukti bahwa untuk menanggulangi 
terjadinya stres kerja di Amerika Serikat diperlukan biaya yang besar yaitu sekitar lebih dari 150 
miliar dolar dimana biaya tersebut khususnya digunakan untuk kesehatan, biaya pengobatan, 
abseenteism, dan turnover (Daniels, 2015). Saat ini fenomena job stress ini juga mengkhawatirkan 
organisasi karena job stress dapat berdampak pada kinerja seorang pegawai. Penelitian yang 
dilakukan oleh Regus (2015) mengatakan bahwa dari 16.000 responden terdapat 64% subjek yang 
mengaku mengalami peningkatan job stress daripada tahun sebelumnya. Dampak dari job stress 
sendiri sangatlah banyak, salah satunya menurut Childress, dkk (1999) job stress dapat 
mengakibatkan turnover, mundurnya karyawan, berbagai macam penyakit, dan masih banyak dampak 
lain yang dapat ditimbulkan. Christina (Firmanto, 2006) meneliti mengenai pekerjaan yang mengalami 
job stress tertinggi di Inggris. Hasilnya adalah dari 19 pekerjaan, pegawai penjara/lapas merupakan 
pekerjaan yang mengalami job stress tinggi ketiga. Penelitian tersebut didukung penelitian yang 
dilakukan oleh Lambert, dkk (2013) yang mengatakan bahwa di Amerika Serikat terjadi job stress 
pada pegawai lapas sebesar 21%. Menurut Lambert, dkk (2016) hal tersebut dikarenakan pegawai 
lapas bekerja pada lingkungan yang unik dimana mereka diwajibkan untuk melibatkan sikap melawan 
serta membatasi individu atas kehendak individu itu sendiri dan individu tersebut merupakan 
seseorang yang telah diberikan sanksi karena telah melanggar hukum. 

Lembaga pemasyarakatan tentu memiliki fungsi yang sama di setiap negara salah satunya 
adalah membina individu yang telah dinyatakan bersalah atas hukum. Lembaga pemasyarakatan di 
Indonesia bertanggung jawab untuk membentuk narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki 
diri, menjadi manusia seutuhnya, serta agar dapat diterima kembali oleh masyarakat (Pasal 2 Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Agar hal tersebut dapat 
tercapai maka lapas perlu memiliki divisi atau bagian khusus untuk menangani tanggung jawab itu, 
yaitu divisi KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan). Divisi KPLP ini perlu menjaga 
narapidana agar dapat diterima kembali oleh masyarakat dengan memenuhi hukumannya sesuai 
dengan batas waktu yang ditentukan. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab divisi KPLP untuk 
menjaga narapidana agar tidak keluar maupun melarikan diri sebelum waktunya. Sekitar tahun 2010-
2014 terdapat kasus pelarian diri yang dilakukan oleh para narapidana sebanyak 7 orang. Narapidana 
tersebut melarikan diri dengan cara menggali lubang tanah dari dalam area lapas hingga keluar area 
lapas.  Adanya kasus melarikan diri ini akibat kurangnya jumlah pegawai yang dilakukan oleh pegawai 
divisi KPLP ketika menjaga para narapidana. Kurangnya jumlah petugas penjaga menjadi sebuah celah 
bagi narapidana sehingga dapat mencari cara untuk melarikan diri. Terbatasnya jumlah penjaga 
disebabkan banyaknya petugas yang absen. Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan bahwa 
dalam kurun waktu satu bulan, terdapat sekitar 6,25% pegawai melakukan absen karena sakit kepala 
dan tidak masuk bekerja dan 8% pegawai datang terlambat saat bekerja. Selain absen sakit dan 
terlambat datang bekerja, ditemukan data lain bahwa adanya kecemasan dan ketegangan yang 
dirasakan beberapa pegawai karena takut untuk menjaga narapidana yang memiliki stereotip negatif. 
Data yang dijelaskan diatas merupakan beberapa indikasi dari job stress menurut Robbins (Rizkiyani & 
Susanti, 2012) yaitu sakit kepala merupakan gejala fisiologis, datang terlambat saat bekerja adalah 
gejala perilaku, dan kecemasan atau ketegangan merupakan gejala psikologis. Indikasi-indikasi 
tersebut mengarahkan pada adanya job stress yang dirasakan oleh pegawai. Jika dilihat dari besarnya 
presentase, indikasi-indikasi tersebut memang tidak terlalu besar namun dampak yang diberikan 
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cukup fatal yaitu narapidana yang tidak mendapat penjagaan dengan baik sehingga narapidana dapat 
melarikan diri. 

 Faktor yang dapat menimbulkan job stress adalah work setting dari lapas tersebut (Pollak & 
Robert, 1998). Berbeda dengan Millson (2000) menjelaskan bahwa job stress dapat muncul karena 
adanya job demands. Hal tersebut didukung oleh Rizkiyani dan Saragih (2012) yang menjelaskan 
bahwa stres kerja yang dirasakan oleh pegawai lapas di Indonesia lebih cenderung pada job demands 
yang diterima. Job demands paling banyak terjadi di Amerika Serikat adalah kemungkinan adanya 
kekerasan dari narapidana, ketakutan akan tuduhan dari narapidana, kurangnya arah yang jelas akan 
performa kerja, terbatasnya otoritas, dan keterlibatan pada kejadian-kejadian utama seperti kematian 
di dalam lapas dan melarikan diri. Job demands yang ada di Lapas Klas I Surabaya adalah jumlah antara 
pegawai dan narapidana yang tidak seimbang dimana narapidana telah melebihi kapasitas hingga 
143%. Selain itu, divisi KPLP juga diberikan tugas untuk membantu divisi yang lain menyelesaikan 
tugasnya. Tugas berat dan tugas majemuk yang diterima oleh pegawai divisi KPLP merupakan 
tuntutan berat yang dilakukan setiap harinya sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi pada 
kehidupan sehari-hari mereka dan memiliki dampak yang negatif. 

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji secara empiris pengaruh job demands terhadap job 
stress pada pegawai divisi KPLP Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya dan menguji indikator job 
demands yang paling tinggi berpengaruh terhadap job stress pada pegawai divisi KPLP Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I Surabaya. Manfaat yang diharapkan penulis mengenai penelitian ini adalah 
dapat menambah pengetahuan peneliti maupun pembaca mengenai pengaruh antara job demands dan 
job stress di lingkungan lapas, hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain jika 
ingin melanjutkan penelitian yang serupa, serta dapat menjadi pertimbangan untuk organisasi sebagai 
dasar menyusun kebijakan. 
 
JOB STRESS 

Job stress merupakan suatu reaksi individu akan ketakutan dari lingkungan yang dinilai 
sebagai ancaman fisik maupun sebuah ancaman emosional (Jamal, 1990). Job stress dapat terjadi 
ketika individu menilai hal-hal yang terjadi di sekitarnya merupakan sebuah ancaman yang dapat 
membahayakan dirinya. Setiap individu memiliki cara pandang dan pemikiran yang berbeda sehingga 
dapat dikatakan bahwa perbedaan pendapat dan penilaian setiap individu serta proses psikologis 
dapat menerima tuntutan sekitarnya sebagai suatu hal yang baik atau buruk, jika penilaian akhir 
adalah suatu hal yang buruk maka hal tersebut dapat mengarahkan pada job stress (Rizkiyani & 
Susanti, 2012). Menurut Cullen, dkk (1985a) job stress merupakan suatu keadaan dimana adanya 
ketidaknyamanan psikologis maupun ketegangan yang mengarahkan adanya stressors. Lebih lanjut 
Cullen, dkk (1985a) menjelaskan bahwa peristiwa antara sulitnya menghadapi pekerjaan atau 
tuntutan tertentu dengan kehilangan seseorang yang dicintai bisa saja memberikan pengalaman stres 
yang sama, apalagi disaat yang sama seseorang juga mengalami pencampakan dari teman maupun 
rekan kerja maka akan memberikan dampak stres yang lebih tinggi pada orang tersebut. 

Dampak job stress dapat menimbulkan konflik dengan teman maupun keluarga, penurunan 
produktivitas, penggunaan obat-obatan, turover, dan masih banyak hal lainnya (Lambert, Calvin, Scott, 
& William, 2005). Faktor yang dapat mempengaruhi job stress adalah role problems, court problems, 
dan dangerousness (Cullen, Terrence, Bruce, & John, 1985b). Berbeda dengan Kommer (Schaufeli & 
Peeters, 2000) yang menyatakan bahwa work overload dapat menjadi salah satu faktor terbesar 
terjadinya job stress dibuktikan dari penelitian yang ia lakukan bahwa 65-75% pegawai lapas merasa 
dibawah tekanan karena tingginya work overload yang mereka terima. Kommer (Schaufeli & Peeters, 
2000) juga menambahkan bahwa under utilization of knowledge and skill juga menjadi salah satu 
faktor yang memungkinkan terjadinya job stress terbukti penelitian di Belanda bahwa 69% pegawai 
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lapas memiliki pengetahuan yang cukup tapi tidak dapat tersampaikan saat bekerja sehingga para 
pegawai ini merasa underutilization. 

Aspek job stress menurut Cullen, dkk (1985a) ada tiga yaitu anxious, angry, dan upset. Anxious 
berhubungan dengan kecemasan para pegawai, angry menjelaskan mengenai emosi terutama marah 
dan kesal dari pegawai, dan upset membahas mengenai kekecewaan pegawai selama bekerja. 
 
JOB DEMANDS 

Job demands jika dikaji menurut JDC Model merupakan adanya suatu tuntutan yang menuntut 
seseorang untuk bekerja lebih dari kemampuannya ketika job control yang dimiliki individu tersebut 
rendah (Theorell, Karasek, & Eneroth, 1990). Dapat disimpulkan bahwa tuntutan yang lebih dari 
lingkungan ketika diterima oleh individu dalam keadaan job control yang rendah maka hal tersebut 
dikatakan sebagai job demands. Hal yang hampir sama mengenai definisi job demands yang dijelaskan 
pada JDR Model bahwa job demands merupakan aspek yang merujuk pada aspek fisik maupun 
psikologis seseorang secara terus-menerus dan dibutuhkan usaha dan kemampuan yang lebih berat 
untuk mengatasi hal tersebut sehingga berdampak pada besarnya biaya fisik maupun psikologis 
(Bakker & Demerouti, 2007). Aspek job demands dapat pula menimbulkan suatu hal-hal yang negatif 
seperti depresi, kelelahan, gangguan tidur, dan lainnya. Job demands tidak dapat dihindari begitu saja, 
namun terdapat beberapa cara untuk mengatur tuntutan kerja yang datang pada seseorang. Cara yang 
dapat dilakukan adalah dengan mengistirahatkan badan dan pikiran sejenak sebelum terus 
melanjutkan pekerjaan.  

Aspek-aspek dalam job demands ada tida yaitu emotional demands, work overload, dan 
cognitive demands. Emotional demands membahas mengenai perasaan emosional pegawai saat 
bekerja, work overload menjelaskan mengenai banyaknya beban maupun tuntutan pekerjaan yang 
pegawai rasakan di tempat kerja, dan cognitive demands membahas mengenai tingkat fokus serta 
konsentrasi yang dimiliki pegawai saat melakukan pekerjaannya. 
 Berdasarkan data yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti menarik dugaan atas 
permasalahan yang telah disebutkan bahwa terdapat pengaruh job demands terhadap job stress pada 
pegawai divisi KPLP Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya dan indikator job demands yaitu work 
overload merupakan indikator yang memiliki pengaruh paling tinggi dibandingkan indikator job 
demands yang lain. 
 

M E T O D E  
Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai divisi KPLP Lapas Klas I Surabaya. Divisi 

KPLP ini bertanggung jawab untuk menjaga narapidana serta menjaga ketentraman dari lapas itu 
sendiri. Diperoleh 46 subjek divisi KPLP semuanya berjenis kelamin laki-laki yang memiliki rentang 
usia 25 – 54 tahun. Rentang masa kerja dari subjek juga bervariasi yaitu 4-32 tahun. 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner job stress yang 
diadaptasi dari Cullen, dkk (1985a) dengan 3 indikator yaitu anxious, angry, dan upset. Kuesioner ini 
akan menunjukkan adanya ketegangan maupun ketidaknyamanan secara psikologis yang muncul pada 
pegawai. Hal tersebut dinilai dari ketiga dimensi, anxious (contoh: “ketika saya bekerja, saya sering 
merasa tegang atau gelisah”), angry (contoh: “seringkali pekerjaan saya membuat saya sangat kecewa 
atau marah”), upset (contoh: “banyak aspek dalam pekerjaan yang membuat saya kecewa”). Kuesioner 
lain yang digunakan adalah QEEW (Questionnaire on The Experince and Assessment of Work) hasil 
adaptasi dari Bakker & Demerouti (2007) dengan 3 indikator yaitu emotional demands, work overload, 
dan cognitive demands. Kuesioner ini dapat mendeteksi beban kerja yang dominan yang dirasakan 
oleh pegawai dengan 3 dimensi tersebut. Emotional demands (contoh: “apakah pekerjaan anda terlalu 
menguras emosi?”), work overload (contoh: “apakah anda dituntut bekerja secara cepat?”), cognitive 
demands (contoh: “apakah pekerjaan anda menuntut banyak konsentrasi?”). Koefisien reliabilitas 
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cronbach alfa dari kuesioner job stress scale dan QEEW berturut-turut adalah 0,791 dan 0,749. Nilai 
tersebut menunjukkan bahwa kuesioner yang digunakan reliabel. 

Data yang telah terkumpul kemudian dianalasis dengan teknik statistik deskriptif. Uji asumsi 
kemudian dilakukan dua kali untuk menghitung uji regresi linear sederhana dan uji regresi linear 
berganda. Langkah berikutnya setelah menganalisis dengan menggunakan uji asumsi dan semua lolos 
uji asumsi kemudian dilakukan uji analisis regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Uji 
regresi linear berganda dihitung untuk mengetahui setiap pengaruh yang diberikan indikator job 
demands terhadap job stress. Khusus untuk uji regresi linear berganda sebelumnya perlu dihitung 
korelasi antar indikator job demands untuk mengetahui independensi setiap indikator. 

 

H A S I L  P E N E L I T I A N  

Hasil penelitian disajikan dalam tabel-tabel berikut. 

Tabel 1. Uji Statistik Deskriptif 

 

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa dari 46 subjek, nilai minimal yang 
diperoleh adalah 7 dan nilai tertinggi yang diperoleh adalah 22. Nilai minimal dan nilai 
maksimal yang subjek berikan untuk job demands secara berturut-turut adalah 39 dan 76. 
Variabel job stress memiliki mean sebesar 14,41 dan standar deviasi sebesar 3,879. Berbeda 
dengan variabel job demands yang memiliki nilai mean sebesar 61,22 dan nilai standar deviasi 
sebesar 8,208. Nilai skewness dari job stress yang positif menunjukkan bahwa data berkumpul 
di sisi kiri kurva, sedangkan nilai skewness negatif dari job demands menunjukkan data 
berkumpul di sisi kanan kurva.  
 
Tabel 2. Tabel Kategorisasi Job Stress  
 

 

Data diatas menunjukkan tingkat job stress yang dirasakan oleh 46 pegawai divisi 

KPLP dalam penelitian ini. Berdasarkan tabel diatas ditemukan data bahwa subjek paling 

Variabel M SD Range Skewness Kurtosis Min Max 

Job Stress  14,41 3,879 15 0,064 -0,620 7 22 

Job Demands 61,22 8,208 37 -0,305 -0,310 39 76 

Kategorisasi Jumlah Persentase (%) 
Sangat Tinggi 2 4,3 

Tinggi 15 32,6 
Sedang 14 30,4 
Rendah 14 30,4 

Sangat Rendah 1 2,1 
Total 46 100 
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banyak merasakan job stress pada kategori sedang yaitu sebanyak 18 subjek dengan 

presentase 39,13% dan jumlah respon subjek yang paling sedikit berada pada kategori job 

stress sangat rendah yaitu sebanyak 2 subjek dengan presentase 4,3%. Hal tersebut dapat 

pula menunjukkan bahwa pegawai divisi KPLP dominansi merasa bahwa tingkat job stress 

yang mereka rasakan berada pada kategori sedang yaitu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu 

rendah. 

 

Tabel 3. Tabel Kategorisasi Job Demands 

Kategorisasi Jumlah Persentase (%) 
Sangat Tinggi 4 8,7 

Tinggi 14 30,4 
Sedang 18 39,13 
Rendah 8 17,39 

Sangat Rendah 2 4,3 
Total 46 100 

 

Data diatas dapat menunjukkan tingkat job demands yang dirasakan oleh pegawai 

divisi KPLP dalam penelitian ini. Respon yang diberikan oleh subjek bervariasi dan tersebar di 

beberapa kategori. Kategori yang paling banyak adalah kategori tinggi yaitu sebanyak 15 

subjek dengan presentase 32,6%. Kategori rendah memiliki jumlah yang paling sedikit yaitu 1 

orang dengan presentase 2,1%. Berdasarkan data tersebut dapat dinilai bahwa pegawai divisi 

KPLP dalam penelitian ini mengalami tuntutan kerja yang tinggi. 

 

Tabel 4. Uji Asumsi Regresi Linear Sederhana  

Uji Asumsi Sig. df Tolerance VIF DW Du 
4-
dU 

Cook’s 
Distance 

Mahal 
Distance 

Normalitas 0,200 46 - - - - - - - 
 

Multikolinearitas 
 
- 

 
- 

1,000 1,000 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Heteroskedastisitas 

0,000 - - - - - - - - 

Autokorelasi - - - 
 

- 
1,676 1,57 2,43 - - 

Outliers - - - - - - - 0,082 7,326 
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Analisis uji regresi linear sederhana dapat dilakukan ketika variabel sudah memenuhi 

uji asumsi. Uji asumsi untuk menganalisis variabel job demands dan job stress adalah uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji outliers. 

Signifikansi dari uji normalitas sebesar 0,200 yaitu > 0,05 sehingga data dikatakan normal dan 

lulus uji normalitas. Uji multikolinearitas ditunjukkan dari nilai VIF, nilai VIF dalam penelitian 

ini adalah 1,000 yaitu <10 sehingga dikatakan lulus uji multikolinearitas. Uji 

heteroskedastisitas dilihat dari signifikansi, karena signifikansi dari uji heteroskedastisitas 

0,000 dapat dikatakan lulus uji heteroskedastisitas yaitu < 0,05. Uji autokorelasi tidak terjadi 

ketika dU < DW < 4-dU, berdasarkan tabel diatas hasilnya menunjukkan lulus uji autokorelasi 

karena 1,57 < 1,676 < 2,43. Data yang outliers dapat mengganggu hasil penelitian sehingga 

dalam penelitian ini dilakukan uji outliers yang menunjukkan nilai cook’s distance sebesar 

0,082 yaitu < 1 sehingga dapat dikatakan bahwa dalam data ini tidak ada data yang 

bermasalah. 

 

Tabel 5. Uji Regresi Linear Sederhana 

 

 

Data tabel diatas menunjukkan hasil uji analisis regresi linear sederhana, berdasarkan 

tabel tersebut dapat diketahui bahwa signifikansi 0,000 yaitu < 0,05 sehingga terdapat 

pengaruh yang signifikan diberikan oleh job demands terhadap job stress. Nilai 𝑅2 sebesar 

0,726 menunjukkan terdapat 72,6% pengaruh job demands terhadap job stress yang kuat. 

Pengaruh yang kuat ditunjukkan dari nilai R sebesar 0,852.

Uji Regresi Linear Sederhana 

Variabel B SE B Β T Sig. 

Job Demands 0,403 0,037 0,852 10,798 0,000 

Note. 𝑅2 = 0,726 ; R = 0,852 
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Tabel 6. Uji Asumsi Regresi Linear Berganda 

Variabel 

Uji Asumsi 

Normalitas Mulikolinearitas Heteroskedastisitas Autokorelasi Outliers 

Sig df Tolerance VIF Sig DW Du 4-dU 
Cook’s 

Distance 

Mahal. 

Distance 

Emotional Demands 

(X1) 

0,200 46 

0,947 1,055 0,000 

1,908 1,67 2,61 0,407 13,654 Work Overload (X2) 0,932 1,073 0,000 

Cognitive Demands 

(X3) 

0,915 1,093 0,000 
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Tabel diatas menunjukkan hasil uji asumsi untuk ketiga indikator job demands yaitu 

emotional demands, work overload, dan cognitive demands. Signifikansi ketiganya 

menunjukkan nilai sebesar 0,200 yaitu < 0,05 dapat dikatakan lulus uji normalitas. Nilai VIF 

dari ketiganya menunjukkan angka <10 sehingga dinyatakan lulus uji heteroskedastisitas. 

Tidak terjadi autokorelasi ditunjukkan berdasarkan nilai dU < DW < 4-Du sama halnya 

dengan nilai yang muncul dalam tabel diatas yaitu 1,67 < 1,908 < 2,61 sehingga dalam hal ini 

dapat dinyatakan data lulus uji autokorelasi. Mencari data outliers menggunakan 3 variabel 

dengan melihat nilai mahal distance yaitu haruslah < 16,27, sesuai dengan data diatas nilai 

mahal distance sebesar 13,654 sehingga dapat dikatakan data tidak terdapat outliers. Cook’s 

distance berfungsi untuk mencari data yang bermasalah nilai dalam penelitian 0,407 < 1 

(Bakker & Demerouti, 2007)sehingga data dikatakan tidak ada yang bermasalah. 

 

Tabel 7. Uji Regresi Linear Berganda 

 Data yang sebelumnya telah dinyatakan lulus seluruh uji asumsi dapat dilakukan uji 

regresi linear berganda. Ketiga indikator menunjukkan signifikansi 0,000 < 0,05 yaitu 

terdapat pengaruh yang signifikan job demands terhadap job stress. Pengaruh setiap indikator 

dapat pula dilihat berdarkan nilai R square change, jika dilihat dari ketiganya maka indikator 

work overload yang memiliki nilai paling dominan dalam mempengaruhi job stress yaitu 

sebesar 45,4%, sedangkan cognitive demands hanya 21,5% dan emotional demands 7,8%. 

  

Uji Regresi Linear Berganda 

Variabel B SE B β R Square 

Change 

Sig. 

Emotional Demands 0,314 0,083 0,302 0,078 0,000 

Work Overload 0,390 0,056 0,563 0,454 0,000 

Cognitive Demands 0,513 0,086 0,485 0,215 0,000 

Note. 𝑅2 = 0,747; R = 0,864 
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D I S K U S I  
Adanya pengaruh yang signifikan job demands terhadap job stress dengan nilai positif 

dari koefisien beta menunjukkan bahwa semakin tinggi job demands maka semakin tinggi 

pula job stress. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Schaubroeck (2000) yang 

mengatakan bahwa jika job demands yang dirasakan semakin tinggi maka akan semakin tinggi 

pula job stress dari pegawai tersebut. Pengaruh job demands terhadap job stress yang kuat 

dapat membuktikan bahwa job demands menjadi salah satu prediktor yang kuat untuk 

memprediksi terjadinya job stress. Hal ini sesuai penelitian dari Almendra (2010) bahwa 

dalam bekerja tuntutan dalam pekerjaan yang memaksa pegawai untuk menggunakan 

kemampuannya dalam melakukan atau menghadapi tuntutan tersebut. Seringkali hal tersebut 

menyebabkan adanya perubahan fisiologis, psikologis, maupun perilaku. Perubahan tersebut 

dapat mempengaruhi pegawai dalam berkegiatan sehari-hari. Hal tersebut sesuai dengan 

pegawai divisi KPLP Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya dimana para pegawai ini 

dituntut melakukan banyak tugas dalam satu waktu dan menggunakan seluruh 

kemampuannya untuk menjaga narapidana sehingga banyaknya tuntutan tersebut yang dapat 

mengubah perilaku pegawai ke arah negatif. 

Analisis yang dilakukan pada ketiga indikator job demands menunjukkan work 

overload memiliki pengaruh paling tinggi dibandingkan indikator yang lain. Menurut Kommer 

(Schaufeli & Peeters, 2000) work overload dapat menjadi indikator yang paling tinggi karena 

pekerjaan yang menuntut para pegawai untuk melakukan tugas yang banyak dalam waktu 

yang terbatas serta waktu istirahat yang terbatas membuat para pegawai tersebut merasakan 

adanya tekanan yang dirasakan oleh para pegawai dan mengarahkan terjadinya job stress 

yang dialami oleh pegawai-pegawai tersebut. Sesuai dengan pre eliminary study bahwa 

pegawai divisi KPLP memiliki tugas yang lain selain jobdescnya. Tingginya job demands dan 

tingkat job stress yang sedang menunjukkan para pegawai dapat mengontrol tantangan yang 

dihadapi. Karasek (Brough & J., 2007) mengatakan mengenai JDC Model dimana para pegawai 

dalam penelitian ini berada pada area active jobs yaitu pegawai memiliki ambisi dan 

memahami atas konsekuensi dari pekerjaan yang mereka hadapi. Jika dianalisis dari JDR 

Model maka para pegawai dapat menyeimbangkan antara tuntutan atau beban kerja yang 

diterima dengan lingkungan sekitar. 
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Karakter demografis yang dibahas dalam penelitian ini adalah usia dan rentang masa 

kerja. Dapat diketahui bahwa pegawai dengan usia 30-39 tahun memiliki job stress yang lebih 

tinggi dibandingkan pegawai dengan usia 40 - >49 tahun. Hal ini dikarenakan pada Lembaga 

Pemasyarakatan Klas I Surabaya, pegawai yang lebih senior memberikan tugasnya pada yang 

lebih junior sehingga pegawai yang lebih muda merasa banyaknya tugas yang perlu 

dikerjakan. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Auerbach, dkk (2003) 

yang mengatakan bahwa pegawai yang lebih tua merasakan job stress yang lebih tinggi 

dibandingkan pegawai yang lebih muda. Analisis rentang masa kerja pegawai menunjukkan 

bahwa pegawai yang berada pada rentang masa kerja 4-8 tahun dan 9-13 tahun merasakan 

job stress pada kategori sedang. Kategori sedang merupakan tingkat job stress yang paling 

tinggi dibandingkan tingkat yang lain. Hal tersebut dikarenakan para pegawai junior pada 

masa adaptasi dengan ritme dan lingkungan kerja yang baru apalagi dengan lingkungan dan 

ritme kerja organisasi lapas yang unik dan berbeda dibandingkan lingkungan organisasi yang 

lain. Hasil yang berbanding terbalik dilakukan oleh Grossi, dkk (1996) bahwa tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara lamanya pegawai bekerja dengan work stress. 

 
S I M P U L A N  

Simpulan dari penelitian ini adalah dalam penelitian ini menunjukkan bahwa job 

demands memiliki pengaruh yang signifikan terhadap job stress pada pegawai divisi KPLP 

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya. Selain itu, dalam penelitian ini juga membuktikan 

bahwa indikator job demands yaitu work overload memiliki pengaruh yang paling tinggi 

dibandingkan indikator yang lain. 

 Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah agar dapat 

menjelaskan dinamika lebih baik lagi antara kedua variabel yaitu job demands dan job stress 

maka terdapat variabel yang tidak terpikirkan oleh peneliti sebelumnya yaitu job demands 

resources. Job demands resources ini dapat menjelaskan cara untuk mereduksi job stress itu 

sendiri dan hubungannya dengan job demands. Selain itu karakter demografis lain yang perlu 

ditambahkan adalah seperti gaji, administrative strength, dan gender. Beberapa karakter 

demografis tersebut dapat memperkaya data lebih lagi dan pada beberapa penelitian 

sebelumnya di luar negeri telah dilakukan dengan menganalisis beberapa karakter 
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demografis tersebut. Adanya keterbatasan informasi dalam penelitian ini sehingga peneliti 

tidak dapat menggali karakter-karakter demografis tersebut lebih jauh lagi. 

 Saran yang dapat diberikan penulis pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya 

adalah untuk mereduksi job stress yang dirasakan oleh para pegawai dalam hal ini adalah 

mengurangi work overload yang dirasakan maka pihak Lapas perlu untuk menentukan jumlah 

pegawai yang sesuai dengan tugas di Lapas itu sendiri. Adanya standar dan penyesuaian 

antara jumlah pegawai dengan setiap jobdesc di Lapas dapat membantu setiap pegawai untuk 

tidak melakukan pekerjaan atau tugas yang terlalu banyak dalam satu waktu. Membentuk 

atau memecah divisi KPLP menjadi bagian yang lebih kecil lagi dapat memfokuskan para 

pegawai pada tugas-tugas tertentu contohnya adalah ada yang menjaga narapidana, ada yang 

menunggu maupun mengantar ke rumah sakit, dan yang lain sebagainya. Kelompok-

kelompok kecil tersebut dapat membantu memfokuskan sumber daya manusia lebih baik lagi 

pada tugas khususnya. Cara terakhir yang dapat diberikan adalah pemberian job resources 

yaitu feedback, rewards, job control, participation, job security, dan supervisor support untuk 

meningkatkan motivasi para pegawai dalam bekerja sehingga mereka merasa bahwa 

banyaknya pekerjaan yang melelahkan untuk mereka tetap terus memotivasi mereka untuk 

bekerja karena adanya kepercayaan dan dukungan yang diberikan oleh atasan pada para 

pegawai divisi KPLP tersebut. 
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