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ABSTRAK 

 

TUTI ALAWIYAH. 8105108108. “Perbedaan Stres Kerja Berdasarkan Shift 

Kerja Pagi dan Shift Kerja Malam Pada Karyawan PT. Frisian Flag 

Indonesia.” Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi. Fakultas 

Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. Juni 2016.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan stres kerja 

berdasarkan shift kerja pagi dan shift kerja malam pada karyawan PT Frisian Flag 

Indonesia. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan terhitung mulai bulan April 

sampai bulan Juni 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey 

dengan pendekatan korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan 

bagian produksi PT Frisian Flag Indonesia yang berjumlah 114 orang, kemudian 

peneliti mengambil sampel yang digunakan sebanyak 84 orang dengan 

menggunakan teknik acak proportional random sampling. Instrument yang 

digunakan untuk memperoleh data variabel X (Shift Kerja) dan Y (Stres Kerja) 

diukur menggunakan kuesioner dengan menggunakan Skala Likert. Sedangkan 

teknik analisis data yang digunakan yaitu uji persyaratan analisis (uji normalitas 

dan uji homogenitas) dan uji hipotesis beda dua rata-rata (uji-t). Hasil uji 

normalitas stres kerja karyawan shift pagi menunjukkan bahawa Lo = 0,064 dan 

Lt = 0,137. Sedangkan stres kerja karyawan shift pagi Lo = 0,044 dan Lt = 0,137. 

Maka, kedua data tersebut dinyatakan berdistribusi normal. Kemudian pada uji 

homogenitas, F hitung (1,52) <  F tabel (1,90), maka varians populasi antara shift 

kerja pagi dengan shift kerja malam datanya dinyatakan homogen. Pada 

perhitungan uji-t (pengujian hipotesis) didapatkan t hitung (3,692) > t tabel (2,00) 

dengan taraf signifikansi 0,025 dengan df (n-2) = 82, maka data tersebut dikatakan 

signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan stres 

kerja pada karyawan yang mendapatkan shift kerja pagi dengan karyawan yang 

mendapatkan shift kerja malam. 
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ABSTRACT 

 

TUTI ALAWIYAH. 8105108108. “The Difference Stress Work Based on Shift 

Work Morning and Shift Work Night on Employee of PT. Frisian Flag 

Indonesia". Jakarta: Economic Education Courses. The Concentration Of The 

Faculty Of Economics. State University Of Jakarta. Juni 2016. 

This research aims to find out if there is a difference based on employee stress 

shift work morning shift night job at PT Frisian Flag Indonesia. This research 

was conducted for 3 months calculated from April until June 2016. The research 

method used was survey method with the korelasional approach. The population 

in this research is the production section of the employees of PT Frisian Flag 

Indonesia totaling 114 people and researchers took samples that used as many as 

84 people by use of random proportional random sampling techniques. The 

instrument used to obtain data for the variable X (Shift work) and Y (Working 

Stress) was measured using a questionnaire using Likert scale. While the data 

analysis techniques used IE test requirements analysis (normality test and the test 

of its homogeneity) and hypothesis test (test-t). The results of the test of normality 

the stress of shift work employees showed that Lo = 0.064 and Lt = 0.137. While 

employee stress shift Lo = 0.044 and Lt = 0.137. Then, the second Gaussian 

stated data. Then on the test of its homogeneity, F count = 1.52 and F tables = 

1.90. So that the data stated homogeny. On the calculation of test-t obtained t 

calculate = 3.692 larger table t = 2.00, with significance level 0.025 then the data 

is said to be significant. Thus it can be concluded that there is a difference of 

work stress on employees who get a morning shift employees who earn night shift. 
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LEMBAR PERSEMBAHAN 

 

“Katakanlah: “Hai hamba-hamba Ku yang beriman, bertakwalah kepada 

TuhanMu.”Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan 

bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang 

disempurnakan pahala mereka tanpa batas.” 

(Q.s Az-Zumar: 10) 

 

“Ilmu ada tiga tahapan. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, dia akan 

sombong. Jika dia memasuki tahap kedua, ia akan tawadhu (rendah hati). Dan jika 

memasuki tahapan ketiga, ia akan merasa dirinya tidak ada apa-apanya.” 

(Umar Bin Khatab) 

 

“Ya Allah mudah-mudahan selalu sederhana, tetapkanlah pikiran kami selalu melangit 

dan dengan hati yang terus membumi.” 

(Suraya, Pidi Baiq) 

Hidupku terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa melibatkan bantuan 

Tuhan dan orang lain. Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian 

yang akan dikejar, untuk sebuah pengharapan, agar hidup jauh lebih bermakna. Hidup 

tanpa mimpi ibarat arus sungai. mengalir tanpa tujuan. Saya akan terus belajar, 

berusaha, dan berdoa untuk menggapainya. Jatuh berdiri lagi. Kalah mencoba lagi. 

Gagal bangkit lagi. Never give up! Sampai Allah SWT berkata “waktunya pulang”. 

 

Kupersembahkan kepada: 

Allah SWT, 

Negaraku, Indonesia. 

Orang Tuaku yang tercinta, 

Saudara-saudaraku, 

Sahabat-sahabat terbaikku, 

Masa depanku, 

Almamaterku. 

 

Salam, 

Tuti Alawiyah, S.Pd 
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