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PERAN EFIKASI DIRI TERHADAP STRES PADA SOPIR ANGKOT DI
KOTA PALEMBANG
Meisi1, Marisya Pratiwi2

ABSTRAK
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran efikasi diri terhadap
stres pada sopir angkot di kota Palembang. Hipotesis penelitian ini yaitu ada
peran efikasi diri terhadap stres pada sopir angkot di Kota Palembang.
Populasi penelitian adalah sopir angkot di kota Palembang. Sampel
penelitian berjumlah 104 orang sopir angkot di kota Palembang yang diambil
dengan menggunakan teknik kuota. Efikasi diri dan stres diukur dengan skala
efikasi diri dan stres, dengan mengacu pada dimensi efikasi diri dari Bandura
(1997) dan gejala-gejala stres dari Hariharan dan Rath (2008). Hasil penelitian
dianalisis dengan menggunakan regresi sederhana.
Hasil hipotesis menunjukkan nilai R=0,646, F=72,953 dan p=0,000 (p<0,05).
Ini menunjukkan bahwa ada peran efikasi diri terhadap stres pada sopir angkot
di Kota Palembang. Sumbangan R square= 0,417, yang berarti besarnya peranan
efikasi diri dalam mempengaruhi stres adalah 41,7%. Dengan demikian hipotesis
pada penelitian ini diterima.

Kata Kunci: Efikasi Diri, Stres
Mahasiswa Program Studi Psikologi FK Universitas Sriwijaya
Dosen Program Studi Psikologi FK Universitas Sriwijaya
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ROLE OF SELF-EFFICACY TOWARD STRESS ON ANGKOT DRIVER IN
PALEMBANG
Meisi1, Marisya Pratiwi 2
ABSTRACT
The research objective was to determine the role of self-efficacy to stress
on angkot drivers in Palembang. The study hypothesis that self-efficacy has a role
to stress on angkot drivers in Palembang.
The study population was all the angkot drivers in Palembang and 104
angkot drivers were used for the research sample, used technique of quota. Selfefficacy and stres was measured by the scale of self-efficacy and stress, with
reference to the dimensions of self-efficacy from Bandura (1997) and the
symptoms of stress from Hariharan dan Rath (2008). Data analysis using simple
regression analysis.
The result of the regression analysis obtained by value R=0,646,
F=72,953 and p=0,000 (p<0,05). It shows that self-efficacy has a role to stress
on angkot driver in Palembang. With R square = 0,417, which mean the role’s
self-efficacy toward stres is 41,7%. Thus the hypothesis is accepted.

Keywords: Self-Efficacy, Stress
1
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Transportasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan
manusia. Manusia menggunakan transportasi untuk memudahkannya melakukan
berbagi aktivitas sehari-hari. Transportasi merupakan proses perpindahan manusia
atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat
pengangkutan, baik digerakan tenaga manusia, hewan, atau mesin (Peraturan
Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Transportasi). Transportasi juga berfungsi untuk meningkatkan pembangunan
nasional dengan meningkatkan aksesibilitas dari satu daerah ke daerah lainnya
serta menunjang pengembangan kegiatan-kegiatan sektor lainnya (Andriansyah,
2015).
Kota Palembang merupakan pusat ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan.
Sebagai pusat ekonomi kota memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana
transportasi yang memadai untuk menunjang kelancaran perekonomiannya dan
mobilitas masyarakatnya (Munawir, 2006). Pemerintah telah menyelenggarakan
berbagai sarana dan prasana transportasi, salah satu transportasi yang banyak
terdapat di wilayah Kota Palembang adalah angkutan kota atau yang biasa disebut
dengan angkot. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Palembang Tahun
2015 (Anonim, 2015a) jumlah angkot yang masih memiliki izin beroperasi adalah
1.126 unit.

1

2

Angkot dirasa masih belum memiliki kualitas pelayanan yang baik hal ini
terlihat dari keluhan yang disampai oleh penggunanya di salah satu situs online
antara lain sopir angkot ugal-ugalan, sopir tidak memakai sabuk pengaman, sopir
yang berganti-gantian bahkan ada yang masih SMA, kondisi kendaraan tidak
layak jalan, keamanan yang tidak terjamin karena banyaknya kasus pencopetan di
dalam angkot, dan pajak kendaraan, NOPOL kendaraan serta tanggal masa uji
berlaku kendaraan sudah lewat (Anonim, 2015b). Keluhan lain juga disampaikan
oleh pengguna angkot bahwa angkot sering ngetam dalam waktu yang cukup lama
sehingga menyebabkan kemacetan (Bedjo, 2018). Hal senada juga disampaikan
oleh Wisaksono dan Pasaribu (2015) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan
angkot buruk, seperti tidak adanya kepastian jadwal, tarif tidak tetap, hingga
banyaknya aksi kriminalitas yang sering terjadi di dalam angkot. Berdasarkan hal
tersebut dapat disimpulkan bahwa angkot di Kota Palembang belum memenuhi
kualitas pelayanan yang baik. Pada akhirnya saat ini banyak masyarakat yang
beralih menggunakan transportasi online. Seperti yang dikatakan sosiolog Musni
Umar (Putri, 2016) bahwa transportasi online memiliki berbagai kelebihan
dibandingkan angkutan umum yang telah ada sebelumnya seperti tepat waktu,
cepat, mudah, aman dan murah, sehingga masyarakat lebih menyukai
menggunakan transportasi online.
Peneliti kemudian ingin melihat dampak dari adanya transportasi online
terhadap para sopir angkot. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti
pada tanggal 22 Maret 2018 dengan sopir angkot jurusan Pakjo-Ampera berinisial
AJ dan sopir angkot jurusan Tangga Buntung-Ampera berinisial KM, diketahui
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bahwa sejak adanya transportasi online mereka menyatakan penumpangnya
sangat jauh berkurang. Jika dahulu mereka dapat dengan mudah mendapatkan
penumpang namun kini mereka kesulitan memenuhi angkotnya dengan
penumpang. Mereka menyatakan sejak sepi penumpang mereka sudah jarang
berkeliling dan lebih memilih mengantri penumpang di salah satu pasar
tradisional, meskipun waktu mengantrinya cukup lama. Jika dahulu mereka
memiliki banyak tempat untuk ngetem kini tempat ngetem mereka tinggal satu
yaitu di salah satu pasar tradisional. Menurut mereka hal ini terjadi karena
penumpang lebih memilih menggunakan transportasi online.
Sepinya penumpang yang dirasakan sopir angkot sejak adanya transportasi
online berakibat pada penghasilan mereka. Mereka menyatakan mengalami
penurunan penghasilan yang drastis. Mereka juga pernah beberapa kali tidak
memiliki penghasilan bahkan merugi karena harus mencukupi membeli bensin
dan menyetor kepada pemilik angkot terlebih dahulu. Jika dahulu sebelum ada
transportasi online pendapatan mereka bisa mencapai Rp 100.000 perhari, namun
kini untuk mendapatkan uang Rp 25.000 terasa sulit bagi mereka. Sementara
kebutuhan keluarga harus terus dipenuhi bahkan semakin meningkat. Pendapatan
yang sedikit dan tidak menentu tersebut akhirnya menyebabkan mereka kesulitan
untuk mencukupi berbagai kebutuhan keluarganya sehingga mereka harus makan
seadanya, berhemat, bahkan sampai berhutang. Jika dibandingkan sebelum ada
transportasi online pekerjaan sebagai sopir angkot merupakan pekerjaan yang
cukup menghasilkan terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup.

4

Sopir angkot merasa peristiwa sepi penumpang saat ini tidak dapat mereka
kendalikan lagi. Sejak pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 108
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan
Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (PM 108) untuk mengatur transportasi
online (Fazli, 2017), para sopir angkot merasa tidak ada yang dapat dilakukannya
untuk mengatasi kondisi sepi penumpang, bila sebelumnya sopir angkot berusaha
mengatasi sepi penumpang dengan melakukan demonstrasi menuntut transportasi
online ditutup pada tanggal 21 Agustus 2017 di DPRD Sumatera Selatan
(Triansyah, 2017) dan tanggal 27 September 2017 di Kantor Gubernur Sumatera
Selatan (Beni, 2017), kini mereka merasa tidak bisa lagi meminta transportasi
online untuk ditutup.
Kondisi ini pada akhirnya membuat para sopir angkot menjadi merasa
tertekan, yang dalam istilah psikologi dikenal dengan sebutan stres. Menurut
Hariharan dan Rath (2008), stres adalah pengalaman yang subjektif, sebagian
orang menganggap stres sebagai krisis atau bencana, sementara orang lain melihat
sebagai masalah kehidupan sehari-hari dan gangguan ringan yang memunculkan
respon fisiologis, respon emosional, dan respon kognitif atau penyelesaian
masalah.
Beberapa sumber stres antara lain enviromental stress, change-induced
stress, personality related stress, stress related to interpersonal issues, dan system
issues stress (Hariharan & Rath, 2008). Berdasarkan hasil wawancara diketahui
sejak adanya transportasi online, sopir angkot mengalami berbagai hal yang
menyebabkan stres antara lain peristiwa perubahan yang menuntut individu untuk
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melakukan penyesuaian hidup kembali (change-induced stress), rasa saing (stress
related to interpersonal issues) (Hariharan & Rath, 2008), perubahan ekonomi
(Rasmun, 2004), dan peristiwa yang tidak terkontrol (Taylor, 2018).
Hasil wawancara peneliti dengan AJ diketahui bahwa sejak adanya
transportasi online AJ merasa semakin sulit memenuhi tuntutan kebutuhan
keluarga dan tuntutan pemilik angkot, meski harga setoran telah diturunkan.
Kondisi sepi penumpang saat ini merupakan kondisi paling tersulit yang pernah
AJ alami selama bekerja sebagai sopir angkot. Kondisi saat ini benar-benar
membuat AJ merasa sangat menderita serta sangat tertekan. AJ sering merasa
sakit kepala memikirkan penumpang yang sepi dan uang untuk membeli bensin
yang belum didapatkan dan uang setoran yang belum terkumpul. Kondisi ini juga
membuatnya sering malamun. AJ merasa sering malu untuk pulang ke rumah
karena tidak dapat membawa pulang uang. AJ juga mengaku sering merasa
gelisah dan mudah marah ketika memikirkan penumpang yang sepi.
Hal yang sama juga diutarakan oleh KM. KM menyatakan dengan kondisi
sepi penumpang seperti saat ini membuatnya sulit untuk memenuhi kebutuhan
keluarga dan tuntutan uang setoran pemilik angkot. KM merasa kehidupannya
saat ini sangat sulit. KM merasa tertekan dan terancam dengan kondisi
penghasilan yang sedikit saat ini karena ini merupakan masalah ekonomi yang
berkaitan dengan kemampuannya untuk memberikan nafkah keluarga. KM
menyatakan juga sering melamun memikirkan sepi penumpang, sakit kepala, dan
mudah marah terutama sejak saat ada transportasi online dan saat mengantri
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mengambil penumpang. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan
bahwa sopir angkot mengalami gejala-gejala stres.
Untuk memperkuat fenomena yang diperoleh dari hasil wawancara, maka
peneliti menyebarkan angket kepada 15 sopir angkot di Kota Palembang. Survei
dilakukan pada tanggal 29 April 2018. Hasil survei menunjukkan seluruh sopir
angkot mengalami sepi penumpang dan penurunan pendapatan yang drastis (100
%), 14 sopir (93,3%) semakin sulit mencukupi kebutuhan keluarga, 14 sopir
angkot (93,3 %) yang merasa tertekan, 11 sopir angkot (73,3%) sering merasa
sakit kepala, dan 10 sopir angkot (66,6 %) merasa sering sulit berkonsentrasi saat
menyopir angkot karena mencari penumpang. Berdasarkan hasil wawancara dan
angket yang disebar, dapat disimpulkan bahwa sopir angkot mengalami gejalagejala stres.
Bandura (1997) menyatakan seberapa banyak stres dan depresi yang
dialami individu dalam mengatasi tuntutan lingkungan yang membebani dapat
dipengaruhi oleh keyakinan individu terhadap efikasi dirinya. Bandura (1997)
mendefinisikan efikasi diri sebagai keyakinan individu terhadap kemampuannya
untuk mengatur dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil
yang diinginkan.
Bandura (1997) menyebutkan ciri-ciri individu yang memiliki efikasi diri
tinggi antara lain individu mampu menangani secara efektif peristiwa dan situasi
yang dihadapi, tekun dalam menyelesaikan tugas-tugas, percaya terhadap
kemampuan diri yang dimiliki, memandang kesulitan bukan sebagai ancaman
tetapi sebuah tantangan dan suka mencari situasi baru, meningkatkan komitmen
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yang kuat terhadap dirinya dan menetapkan tujuan yang menantang, menanamkan
usaha yang kuat untuk hal yang sedang dilakukan dan meningkatkan usaha saat
menghadapi kegagalan, berfokus pada tugas-tugas dan memikirkan strategi yang
akan dilakukan dalam menghadapi kesulitan, cepat memulihkan kemampuan
setelah mengalami kegagalan, dan menghadapi stresor atau ancaman dengan
keyakinan bahwa akan mampu mengontrolnya.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan AJ, AJ merasa tidak yakin
bahwa pendapatannya saat ini mampu mencukupi kebutuhan keluarganya. AJ
merasa sepinya penumpang sejak adanya transportasi online sebagai ancaman
terhadap keberlangsungan hidupnya. AJ menyatakan tidak ada yang bisa
dilakukan untuk mengatasi sepinya penumpang. AJ juga merasa tidak yakin dapat
meningkatkan pengasilannya walau bekerja sampai malam, karena tidak ada lagi
penumpang saat pukul 18.30 WIB, penumpang lebih memilih menggunakan
transportasi online. Untuk melakukan pekerjaan tambahan tidak bisa AJ lakukan
karena AJ sudah merasa lelah bekerja sebagai sopir angkot seharian. AJ
menyatakan banyak rekannya yang telah berahli profesi. Namun AJ tidak dapat
melakukannya karena AJ merasa tidak memiliki keahlian ataupun modal untuk
melakukan pekerjaan lainnya, AJ merasa keahliannya hanya sebagai sopir angkot.
Hal yang sama disampaikan oleh KM. KM merasa tidak yakin bahwa
pendapatannya sebagai sopir angkot dapat mencukupi kebutuhan keluarganya
karena penghasilannya saat ini sedikit dan tidak menentu. KM juga menyatakan
tidak yakin bahwa penghasilannya dapat ditingkatkan selama transportasi online
masih ada meski pun bekerja sampai larut malam karena menurutnya saat ini tidak
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ada lagi penumpang saat pukul 18.30 WIB. KM menyatakan tidak ada yang bisa
dilakukan untuk menarik pengguna agar mau menggunakan angkot lagi. KM
menyatakan angkot saat ini telah tersingkirkan oleh transportasi online, dan tidak
dimungkinkan lagi angkot untuk menyamai atau mengalahkan transportasi online.
Untuk meningkatkan penghasilannya dengan bekerja tambahan, KM menyatakan
tidak bisa KM lakukan, karena sudah capek bekerja seharian sebagai sopir angkot
dan tidak ada pekerjaan yang bisa dilakukan pada malam hari. Saat ini, KM
menyatakan tidak lagi berharap mendapatkan penghasilan yang lebih dari saat ini
melainkan berharap hanya dapat memenuhi kebutuhan keluarganya dan anak bisa
terus melanjutkan sekolahnya. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat
disimpulkan bahwa para sopir angkot diduga memiliki efikasi diri yang rendah.
Hal yang berbeda disampaikan oleh JK sopir angkot Bukit-Ampera, JK
menyatakan kondisi sepi punumpang saat ini adalah hal yang biasa dalam
pekerjaan, keberadaan transportasi online sebagai persaing adalah hal yang wajar
dalam pekerjaan, bertahan atau tidak pada pekerjaan tersebut bergantung pada
masing-masing individu. JK menyatakan akan tetap bertahan bekerja sebagai
sopir angkot karena meski sedikit namun penghasilan yang didapatkan masih
mencukupi kebutuhan keluarga. Meski saat ini sepi penumpang JK menyiasatinya
dengan menarik angkot pada rute lain seperti Palembang-Indralaya. Saat malam
hari meski penumpang sedikit JK tetap menarik angkot untuk tambahan
penghasilan.
Untuk memperkuat fenomena, peneliti juga menyebarkan angket kepada
15 sopir angkot di Kota Palembang. Hasil survei menunjukan 14 sopir angkot

9

(93,3%) merasa tidak yakin dapat meningkatkan pendapatannya, 12 sopir angkot
(80%) merasa tidak yakin dapat mencukupi kebutuhan keluarga dari
penghasilannya sebagai sopir angkot, 14 sopir angkot (93,3%) menyatakan tidak
memiliki solusi lain untuk mencukupi kebutuhan keluarga, 13 sopir angkot
(86,6%) merasa tidak memiliki modal (keahlian dan uang) untuk melakukan
pekerjaan lainnya, 15 sopir angkot (100%) merasa sulit dan tidak yakin bisa
mendapatkan pekerjaan lainnya, 14 sopir angkot (93,3%) merasa tidak yakin
meski bekerja keras dapat memenuhi kebutuhan keluarga dari menyopir angkot.
Berdasarkan hasil wawancara dan angket, peneliti menduga bahwa sopir angkot
memiliki efikasi diri yang rendah.
Berdasarkan hasil fenomena dan teori yang dipaparkan, peneliti kemudian
tertarik untuk melakukan penelitian peran efikasi diri terhadap stres pada sopir
angkot di Kota Palembang.

B. Rumusan Masalah
Apakah ada peran efikasi diri terhadap stres pada sopir angkot di Kota
Palembang?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui peran efikasi
diri terhadap stres pada sopir angkot di Kota Palembang.
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D. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini dapat terbagi menjadi dua yaitu:
1. Manfaat Teoritis
Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah literasi di
bidang psikologi sosial dan psikologi klinis. Serta membantu pembaca
memahami variabel psikologis pada sopir angkot yang mengalami stres
akibat kalah bersaing dengan transportasi online.
2. Manfaat Praktis
Manfaat praktis dari penelitian ini terbagi menjadi dua:
a. Sopir angkot
Menjadi

referensi

untuk

mengetahui

peran

efikasi

diri

dalam

mempengaruhi stres sehingga dapat meningkatkan kesadaran pentingnya
meningkatkan efikasi diri pada sopir angkot di Kota Palembang.
b. Pemerintah Kota Palembang
Memberikan gambaran mengenai kondisi stres pada sopir angkot di Kota
Palembang, sehingga pemerintah Kota Palembang dapat membuat
kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut.

E. Keaslian Penelitian
Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap penelitian lainnya, terdapat
beberapa penelitian terkait dengan penelitian ini, yang pertama adalah penelitian
deskriptif kuantitatif yang berjudul “Studi Deksriptif Mengenai Derajat Stres dan
Coping Stress pada Pengemudi Angkot Stasion Hall-Dago di Kota Bandung”.
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Penelitian ini dilakukan oleh Pratiwi Handaru Wulan dari Universitas Padjadjaran
pada tahun 2014. Penelitian ini melibatkan 52 orang pengemudi tetap angkot
Stasion Hall-Dago. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah derajat
stres dan coping stress. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa derajat stres para
pengemudi angkot Stasion Hall-Dago bervariasi. Proporsi terbanyak adalah
pengemudi berada pada derajat stres sedang dan paling sedikit adalah derajat stres
tinggi. Coping stress yang banyak digunakan pengemudi adalah pengendalian
berbentuk emosi atau emotional focused coping.
Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah
pada salah satu variabel penelitian dan subjek penelitian. Penelitian ini
menggunakan variabel bebas efikasi diri sedangkan penelitian tersebut
menggunakan salah satu variabelnya coping stress. Subjek penelitian ini pada
sopir angkot di Kota Palembang, sedangkan penelitian tersebut subjeknya adalah
sopir angkot Stasion Hall-Dago.
Penelitian kedua yang berjudul “Hubungan antara Resiliensi dengan Stres
Pada Mahasiswa Sekolah Tinggi Kedinasan”. Penelitian ini dilakukan oleh Tria
Septiani dan Nurindah Fitria dari Universitas YARSI pada tahun 2016. Penelitian
ini melibatkan 110 mahasiswa sekolah tinggi kedinasan. Variabel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah resiliensi dan stres. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa terdapat hubungan signifikan yang negatif antara resiliensi dan stres pada
mahasiswa sekolah tinggi kedinasan.
Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah
pada variabel bebas penelitian dan subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan
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variabel bebas efikasi diri sedangkan penelitian tersebut menggunakan variabel
bebas resiliensi. Subjek penelitian ini pada sopir angkot di Kota Palembang,
sedangkan penelitian tersebut subjeknya adalah mahasiswa sekolah tinggi
kedinasan.
Penelitian ketiga berjudul “Hubungan antara Efikasi Diri dengan Prestasi
Kerja Agen Asuransi PT. Prufamily Investa Malang”. Penelitian ini dilakukan
oleh Hendra Pradana Putra dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang pada tahun 2015. Penelitian ini melibatkan 50 orang agen asuransi PT.
Prufamily Investa Malang. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
efikasi diri dan prestasi kerja. Hasil penelitian ini menujukkan adanya kolerasi
antara efikasi diri dengan prestasi kerja pada agen asuransi PT. Prufamily Investa
Malang.
Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah
pada variabel terikat penelitian dan subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan
variabel terikat stres sedangkan penelitian tersebut menggunakan variabel terikat
prestasi kerja. Subjek penelitian ini pada sopir angkot di Kota Palembang,
sedangkan penelitian tersebut subjeknya adalah agen asuransi PT. Prufamily
Investa Malang.
Penelitian keempat yang berjudul “Hubungan antara Efikasi Diri dengan
Motivasi Belajar pada Siswa RSBI Kelas VIII SMP Negeri 3 Pati”. Penelitian ini
dilakukan oleh Trijoko Lestyanto dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
pada tahun 2013. Penelitian ini melibatkan 266 siswa Kelas VIII SMP Negeri 3
Pati. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah efikasi diri dan
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motivasi belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang
sangat signifikan antara efikasi diri dengan motivasi belajar. Efikasi diri memiliki
sumbangan efektif terhadap motivasi belajar sebesar 41%.
Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah
pada variabel terikat penelitian dan subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan
variabel terikat stres sedangkan penelitian tersebut menggunakan variabel terikat
motivasi belajar. Subjek penelitian ini pada sopir angkot di Kota Palembang,
sedangkan penelitian tersebut subjeknya adalah siswa Kelas VIII SMP Negeri 3
Pati.
Penelitian kelima yang berjudul “Hubungan antara Self Efficacy dengan
Kinerja pada Karyawan Di PT Timatex Salatiga”. Penelitian ini dilakukan oleh
Rqbi Joko Santoso dari Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2012.
Penelitian ini melibatkan 50 orang staf managerial PT Timatex dengan
karakteristik bekerja lebih dari 2 tahun, berusia 25-45 tahun, pendidikan minimal
D3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah efikasi diri dan kinerja.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat
signifikan antara efikasi diri dengan kinerja karyawan.
Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah
pada variabel terikat penelitian dan subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan
variabel terikat stres sedangkan penelitian tersebut menggunakan variabel terikat
kinerja. Subjek penelitian ini pada sopir angkot di Kota Palembang, sedangkan
penelitian tersebut subjeknya adalah staf managerial PT Timatex dengan
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karakteristik bekerja lebih dari 2 tahun, berusia 25-45 tahun, pendidikan minimal
D3.
Penelitian keenam yang berjudul “The Level of Driver Personality and
Stress Experienced as Factors Influencing Behavior on The Road”. Penelitian ini
dilakukan oleh K Rozanowski, dkk dari Military Institute of Aviation Medecine
pada tahun 2015. Penelitian ini melibatkan 25 sopir truk. Variabel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah personality traits, tingkat stres, dan keterlibatan lalu
lintas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat stres yang tinggi
berhubungan dengan kecenderungan orang melakukan kesalahan.
Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah
pada dua variabel penelitian dan subjek penelitian. Salah satu variabel penelitian
ini adalah efikasi diri sedangkan penelitian tersebut menggunakan variabel
personality traits dan keterlibatan lalu lintas. Subjek penelitian ini pada sopir
angkot di Kota Palembang, sedangkan penelitian tersebut subjeknya adalah sopir
truk di Poland.
Penelitian ketujuh berjudul “A Study on the Relationship between Teacher
Self Efficacy and Burnout”. Penelitian ini dilakukan oleh Ahmet Cezmi Savaş,
Yunus Bozgeyik, dan İsmail Eser dari Zirve University pada tahun 2014.
Penelitian ini melibatkan 163 guru yang dipilih secara acak yang bekerja di
berbagai sekolah dasar dan menengah di tahun ajaran 2014-2015. Variabel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah efikasi diri dan burnout. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara efikasi diri dengan burnout.
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Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah
pada variabel terikat penelitian dan subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan
variabel terikat stres sedangkan penelitian tersebut menggunakan variabel terikat
burnout. Subjek penelitian ini pada sopir angkot di Kota Palembang, sedangkan
penelitian tersebut subjeknya adalah guru yang bekerja di sekolah dasar dan
menengah tahun ajaran 2014-2015 di Turkey.
Berdasarkan beberapa uraian penelitian diatas, terdapat beberapa
perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti peneliti. Peneliti menggunakan
variabel efikasi diri sebagai variabel bebas dan variabel stres sebagai variabel
terikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran efikasi diri terhadap stres
pada sopir angkot di Kota Palembang. Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan dengan
penelitian-penelitian sebelumnya, dari subjek penelitian maupun variabel
penelitian, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.
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