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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

 Perguruan tinggi merupakan institusi yang memiliki peran dan posisi strategis 

dalam pencapaian tujuan pendidikan secara makro yang perlu melakukan upaya 

perbaikan secara terus menerus untuk mewujudkan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut maka seluruh anggota organisasi 

perguruan tinggi yang terdiri atas dosen, pegawai dan mahasiswa harus turut 

berpartisipasi secara maksimal. Keberadaan manusia sebagai sumber daya sangat 

penting dalam suatu perguruan tinggi karena sumber daya manusia menunjang melalui 

karya, bakat, kreativitas, dorongan, dan peran nyata. Tanpa adanya unsur manusia 

dalam perguruan tinggi, tidak mungkin perguruan tinggi tersebut dapat bergerak dan 

menuju yang diinginkan. 

Akademi Maritim Yogyakarta (AMY) sebagai insitusi pendidikan dan 

pelatihan (diklat) Kepelautan di bawah naungan Yayasan Institut Pendidikan 

Kemaritiman (YIPM) mengelola 3 jurusan, yaitu Jurusan Ketatalaksanaan Pelayaran 

Niaga, Jurusan Nautika, dan Jurusan Teknika, sangat membutuhkan pengelolaan 

sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini disebabkan manusia merupakan satu – 

satunya penggerak dan pengelola semua aktifitas dalam kampus tersebut, sehingga 

keberhasilan dalam mencapai tujuan perguruan tinggi tersebut tidak terlepas dari 

kinerja setiap pegawainya. 
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Kualitas kerja karyawan menurut Leslie dan Lyold (2000) dapat ditentukan 

melalui tiga faktor yaitu effort (usaha), ability (kemampuan), direction. Setiyawan dan 

Waridin (2006) mengatakan bahwa kinerja karyawan adalah hasil atau prestasi kerja 

yang dapat dinilai dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang 

ditentukan. Sedangkan menurut Nelson (2007).Kinerja merupakan pencapaian 

selesainya sebuah tugas. 

Peneliti mengambil objek penelitian di Akademi Maritim Yogyakarta dengan 

alasan bahwa terjadi penurunan kinerja pada para pegawai di tempat tersebut. Dampak 

dari kinerja yang menurun sesungguhnya berkaitan dengan kurang optimalnya Institusi 

tersebut dalam menghasilkan lulusan taruna yang memiliki keunggulan dan daya saing 

dan siap berkembang dalam masyarakat global serta terjadinya penurunan Akreditasi 

pada 2 program studi : 

Program Studi 5 Oktober 2006-2011 8 Juni 2012-2017 

Nautika B C 

Ketataletakan Pelayaran niaga A C 

 

 Penurunan kinerja terjadi karena baik para dosen dan tenaga kependidikan 

kurang optimal, sedangkan tuntukan intitusi semakin tinggi seperti, 75% terserapnya 

lulusan oleh pengguna pada tahun 2018 dengan masa tunggu 3 bulan, terpenuhinya 

rerata indek prestasi komulatif lulusan minimal 3.0 pada tahun 2017. serta memenuhi 

100% persyaratan sarana dan prasarana laboratorium sehingga menyebabkan pegawai 

mengalami fenomena kebosanan kerja. 
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Menurut Bapak Drs.Waris Wibowo, M.Eng selaku PD II di Akademi Maritim 

Yogyakarta mengatakan bahwa ada terjadinya fenomena kebosanan kerja terlihat dari 

ada satu saat dimana pegawai yang bekerja biasanya menyelesaikan pekerjaan tepat 

waktu dan sesuai perintah menjadi melebihi deadline yang telah ditentukan dan banyak 

kesalahan dalam bekerja sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan revisi karena 

terlambatnya pegawai dalam menyelesaikan tugas akan berdampak pada pengerjaan 

tugas yang lainnya.  Beberapa pegawai terindikasi merasa bosan dengan pekerjaannya 

dikarenakan jam istirahat yang dimanfaatkan oleh pegawai untuk santai menjadi lama 

sehingga menyebabkan pegawai terlambat kembali ke bagian/unit kerjanya setelah jam 

istrirahat. 

Dalam melakukan pekerjaan, seorang pekerja pasti ada kalanya merasa jenuh 

ataupun bosan. Salah satu akibat dari pekerjaan yang perlu mendapat perhatian adalah 

timbulnya rasa kebosanan kerja dan kelelahan kerja khususnya mereka yang bekerja 

pada pekerjaan - pekerjaan, berulang - ulang, kurang bervariasi, dan kurang tantangan 

(Sedarmayanti, 2007). 

Penelitian – penelitian sebelummya menunjukkan bahwa kebosanan kerja 

sangat mempengaruhi kinerja seorang pegawai. Menurut Suryandari (2016) 

mengatakan bahwa burnout yang negatif dapat menyebabkan terjadinya penurunan 

kinerja terhadap guru. Hal tersebut senada dengan penelitian Satriyo (2014), yang 

mengatakan bahwa adanya hubungan signifikan secara langsung antara burnout 

terhadap kinerja Dosen. menurut Leksono (2014) kebosanan berpengaruh signifikan 
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terhadap kinerja sehingga dapat menurunkan kinerja karyawan. Adapun penelitian 

Daulima dkk, (2013) yang mengatakan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara 

burnout dengan kinerja perawat di rumah sakit.  

Kebosanan kerja merupakan salah satu fenomena umum yang kerap terjadi 

pada karyawan. Kebosanan sering terjadi pekerjaan yang dilakukan berulang– 

ulangatau monoton, serta pekerjaan yang cenderung tidak menarik. Namun menurut 

Anies (2005) ada kalanya kebosanan dapat disebabkan oleh hal–hal yang semula 

dianggap menyenangkan namun kelamalamaan berubah menjadi membosankan. 

Dalam menangani kebosanan kerja ada beberapa hal yang perlu dilakukan, 

yaitu menganalisis faktor yang menyebabkan karyawan merasa bosan terhadap 

pekerjaannnya. Faktor – faktor tersebut dapat terlihat dalam sejumlah kebisaan yang 

dapat dikenali dengan baik beberapa diantaranya adalah bolos kerja, keterlambatan, 

perubahan kerja yang banyak, perdebatan dan bahkan kekerasan fisik.  

Kebosanan kerja akan sangat merugikan bagi suatu perusahaan maupun pada 

individu. Sehingga untuk menghindari kerugian tersebut sangat perlu diperhatikan hal 

- hal yang dapat memicu munculnya kebosanan kerja, diantaranya adalah kesesuaian 

karakteristik pekerjaan dan lingkungan pekerjaan.  

Jewell dan Siegall (1998) menyebutkan bahwa karakteristik pekerjaan dapat 

dinilai dari sikap yang berupa tingkah laku atau perasaan, bisa positif maupun negatif, 

sehingga hasil suatu pekerjaan tersebut akan mempunyai nilai kepuasan berbeda setiap 

indivudunya. Digunakannya mesin - mesin dalam suatu organisasi atau perusahaan 

merupakan hal yang sangat mempengaruhi karakteristik pekerjaan (Blum, 1988), 
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misalnya di perusahaan pembuat pakaian, beberapa orang hanya melakukan memotong 

kain saja terus menerus, kemudian ada yang bertugas membuat lubang kancing saja, 

jadi keberadaan mesin membuat spesialisasi pekerjaan tertentu.  

Besar kecilnya sikap karyawan terhadap karakteristik pekerjaan ditentukan oleh 

kesanggupan, perhatian dan pengalaman individu selain prestasi. Pengalaman dan 

pengetahuan tersebut berhubungan dengan situasi yang dihadapi. Untuk menghadapi 

suatu permasalahan, diperlukan suatu kreativitas yang tinggi dan perilaku yang tepat. 

Berkembangnya sikap terhadap karakteristik pekerjaan secara positif dapat 

menumbuhkan semangat kerja dan untuk mencapai prestasi kerja yang optimal (Gibson, 

dkk, 1996).  

Hal tersebut didukung oleh beberapa penelitian seperti, Chandra, dkk (2014) 

mengatakan dalam penelitiannya yaitu karakteristik pekerjaan berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. Menurut Nursafitri, dkk (2013) mengatakan bahwa ada pengaruh 

karakteristik pekerjaan terhadap kinerja karyawan. Menurut Hermawan (2012) bahwa 

diketahui ada pengaruh signifikan karakteristik pekerjaan terhadap kinerja karyawan. 

Dan menurut Prastowo (2012) karakteristik pekerjaan, lingkungan kerja 

mempengaruhi hasil kinerja karyawan. Sedangkan menurut Isrorina dan Setyowati 

(2009) mengatakan bahwa karakteristik pekerjaan berpengaruh negatif tetapi tidak 

signifikan terhadap kinerja pegawai, yang artinya tidak ada pengaruh karakteristik 

pekerjaan terhadap kinerja pegawai. Hal tersebut senada dengan penelitian Astuti, dkk 

(2011) yang menyatakan bahwa hanya karakteristik pekerjaan yang tidak berpengaruh 

signifikan pada kinerja pegawai. 
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Menurut Femet, dkk (2013) menyatakan bahwa Adanya hubungan antara 

tuntutan pekerjaan (role overload dan ambiguitas),sumber pekerjaan (job control dan 

dukungan sosial), dan burnout (kelelahan emosional, depersonalisasi, dan pribadi 

prestasi). Menurut Van den Broeck, dkk (2008) menyatakan bahwa karakteristik 

pekerjaan berpengaruh positif terhadap burnout. Rahwamawti (2007) juga sependapat 

dalam penelitiannya bahwa karakteristik pekerjaan dan sikap terhadap lingkungan 

kerja dengan kebosanan kerja mempunyai hubungan yang sangat signifikan dengan 

kebosanan kerja. 

Sedangkan Nitisemito (1996) mengemukakan lingkungan kerja dapat 

mempengaruhi pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai. Sehingga setiap 

organisasi atau perusahaan harus mengusahakan agar lingkungan kerja dimana 

pegawai berada selalu dalam kondisi yang baik. Sikap terhadap lingkungan kerja 

berpengaruh langsung pada kerja karyawan yang kemudian akan menentukan ada atau 

tidaknya kepuasan dalam bekerja. Suatu permasalahan akan muncul dalam lembaga 

kerja apabila kenyataan pada lingkungan kerja tidak sesuai dengan harapan individu 

dalam perusahaan, sehingga akan  menimbulkan ketidakpuasan dalam diri karyawan.  

Hal tersebut didukung beberapa penelitian seperti, Menurut Prasetya (2009) 

menyatakan bahwa Lingkungan kerja Kerja Fisik dan Lingkungan kerja non fisik 

secara simultan berpengaruh terhadap kejenuhan kerja karyawan sebesar 4,3%. 

Menurut Ojekou (2015)  menyatakan bahwa Lingkungan kerja berpengaruh signifikan 

terhadap burnout. 
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Menurut Maluf dkk (2016 menyatakan bahwa lingkungan di tempat kerja 

memiliki hubungan yang signifikan dengan risiko burnout, terutama peran pemimpin 

dalam manajemen karyawan. Menurut O’Mahony N (2001) menyatakan bahwa 

lingkungan kerja mempunyai pengaruh dalam mengurangi risiko perawat mengalami 

burnout. Menurut Rentzou (2014) menyatakan bahwa kelelahan emosional terjadi pada 

guru berhubungan dengan kondisi tempat kerja yang negatif, tidaklah mengherankan 

bahwa burnout dapat terjadi. 

Karyawan yang mampu mengatasi masalahnya akan terlepas dari kekecewaan 

dan ketidakpuasan serta konflik - konflik batin, sebaliknya apabila karyawan tidak 

dapat mengatasi masalahnya akan mengganggu keseimbangan psikisnya. 

Ketidakmampuan mengatasi masalah akan berakibat munculnya kebosanan kerja dan 

lebih buruk lagi apabila ada sabotase produk kerja sehingga perusahaan akan sangat 

dirugikan. Suatu kewajiban bagi setiap perusahaan untuk membangun lingkungan kerja 

yang menyenangkan agar setiap orang yang bekerja pada instansi atau perusahaan 

tersebut mencintai pekerjaannya dan senang melakukan pekerjaannya sehingga 

akhirnya bisa diharapkan para karyawan bekerja pada tingkat optimal yang bisa 

diusahakannya. Lingkungan kerja yang menyenangkan, rekan kerja yang kooperatif, 

pimpinan yang selalu memperhatikan keluh kesah karyawannya, kebijaksanaan yang 

mempengaruhi kerja dan karier serta kompensasi yang adil merupakan dambaan bagi 

para karyawan untuk mendapatkan lingkungan kerja yang baik dan tidak 

membosankan. Strauss dan Sayles (1986) juga sependapat bahwa terciptanya 

hubungan di tempat kerja yang menyenangkan akan mengurangi kebosanan. Menurut 
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Tatik Suryani (2013) lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja pada karyawan 

Hotel Muria Semarang, dengan kontribusi sebesar 8,88%. Menurut Diana Khairani 

Sofyan (2013) Peneltian beliau menghasilkan kesimpulan bahwa koefisien Durbin-

Watson bernilai 0,801 yang menunjukan bahwa lingkungan kerja berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai Kantor BAPPEDA. Rahmawanti, dkk. (2014). Juga 

berpendapat Lingkungan kerja fisik dan non fisik berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

Penilaian baik atau buruknya suatu lingkungan kerja ditentukan oleh penilaian 

individu karyawannya. Seorang karyawan ada yang menganggap lingkungan yang 

sama adalah buruk sedangkan yang lain mungkin menganggap itu baik. Hal tersebut 

bisa terjadi karena perbedaan pandangan, kepentingan maupun harapan dari masing - 

masing individu terhadap lingkungan kerja mereka. Penelitian Pengaruh Lingkungan 

Kerja dan Keselamatan Kesehatan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Total 

Bangun Persada Tbk. Oleh Liana Ambarsari. Ditemukan bahwa variabel lingkungan 

kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal tersebut senada dengan 

penelitian Pengaruh Lingkungan kerja dan Upah terhadap kinerja karyawan di PG 

Krebet Baru Malang oleh kurniawan (2013). Bahwa ditemukan hasil uji t terbukti 

bahwa lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja. Dan sama halnya pula 

dengan penelitian Pengaruh Kedisiplinan, Lingkungan kerja dan budaya kerja terhadap 

kinerja tenaga pengajar Oleh Arianto (2013) bahwa lingkungan kerja tidak 

berpengaruh pada kinerja tenaga pengajar. 
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Beberapa penelitian juga mengatakan bahwa lingkungan kerja tidak 

mempengaruhi kebosanan kerja seperti, Menurut Romadhoni (2015) menyatakan 

bahwa variabel lingkungan kerja secara parsial tidak berpengaruh terhadap burnout 

pustakawan di Kota Mataram. Menurut Sihotang (2004) menyatakan bahwa Analisis 

data menunjukkan bahwa ada lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap burnout. 

Menurut Khotimah (2010) menyatakan bahwa Persepsi lingkungan kerja tidak 

mempengaruhi burnout pada perawat.  

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

pengaruh antara variable karakteristik pekerjaan, lingkungan kerja, kebosanan kerja 

dan pengaruhnya terhadap kinerja karyawan yang akan dituangkan dalam bentuk Tesis 

dengan Judul “PENGARUH KARAKTERISTIK PEKERJAAN DAN 

LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN 

KEBOSANAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA AKADEMI 

MARITIM YOGYAKARTA”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang yang telai diuraikan diatas, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut :  

1. Apakah ada pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap kebosanan kerja 

pada pegawai Akademi Maritim Yogyakarta ? 

2. Apakah ada pengaruh lingkungan kerja terhadap kebosanan kerja pada 

pegawai Akademi Maritim Yogyakarta ? 
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3. Apakah ada pengaruh kebosanan kerja terhadap kinerja pegawai pada 

Akademi Maritim Yogyakarta ? 

4. Apakah ada pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap kinerja pegawai 

pada Akademi Maritim Yogyakarta ? 

5. Apakah ada pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai pada 

Akademi Maritim Yogyakarta ? 

6. Apakah ada pengaruh karakteristik pekerjaan secara tidak langsung melalui 

kebosanan karyawan terhadap kinerja pegawai Akademi Maritim 

Yogyakarta ? 

7. Apakah ada pengaruh lingkungan kerja secara tidak langsung melalui 

kebosanan terhadap kinerja pegawai Akademi Maritim Yogyakarta ? 

1.3. Tujuan  

 Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui  pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap kebosanan 

kerja pada pegawai Akademi Maritim Yogyakarta 

2. Untuk mengetahui hubungan antara lingkungan kerja dengan kebosanan 

kerja pada pegawai Akademi Maritim Yogyakarta 

3. Untuk mengetahui pengaruh kebosanan kerja terhadap kinerja pegawai 

pada Akademi Maritim Yogyakarta 

4. Untuk mengetahui pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap kinerja 

pegawai pada Akademi Maritim Yogyakarta 
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5. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai 

pada Akademi Maritim Yogyakarta 

6. Untuk Mengetahui pengaruh karakteristik pekerjaan secara tidak langsung 

melalui kebosanan pegawai karyawan terhadap kinerja karyawan Akademi 

Maritim Yogyakarta 

7. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja secara tidak langsung 

melalui kebosanan terhadap kinerja pegawai Akademi Maritim Yogyakarta 

1.4  Manfaat 

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka manfaat yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah 

1. Maanfaat Teori 

Bermanfaat dalam memberikan sumbangan konseptual bagi 

pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia, khususnya 

konsep mengenai pengaruh karakteristik pekerjaan dan lingkungan 

kerja terhadap kineja pegawai dengan kebosanan sebagai variable 

intervening. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi lokasi penelitian dapat dijadikan bahan untuk menambah 

pengetahuan maupun perbandingan untuk membuat penelitian 

selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

atau perbandingan untuk penelitian selanjutnya dalam topik yang 

berkaitan. 
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Bagi penulis merupakan sarana untuk menerapkan pengetahuan yang 

telah diperoleh selama kuliah maupun dari literature yang berhubungan 

dengan masalah yang akan dibahas ke dalam praktek yang ada. 

 


