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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1. Lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja 

 

Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap Kinerja 

 

Pengaruh Lingkungan 

Kerja terhadap kinerja 

pegawai 

 

Oleh :  

Tatik Suryani 

2013 

Lingkungan kerja 

Kinerja  

lingkungan kerja 

memiliki pengaruh 

terhadap kinerja 

karyawan Hotel Muria 

Semarang, sebesar 8,88%.  

 

Pengaruh Lingkungan 

kerja terhadap kinerja 

kerja pegawai BAPPEDA 

 

Oleh : 

Diana Khairani Sofyan 

2013 

Lingkungan kerja 

Kinerja 

Koefisien Durbin-Watson 

bernilai 0,801 yang 

menunjukan bahwa 

lingkungan kerja 

berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai Kantor 

BAPPEDA 

Pengaruh Lingkungan 

Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan Bagian 

Produksi PT. Glory 

Industrial Semarang II  

 

Oleh : 

Emilia Noviani Asta Sari 

2009 

Lingkungan kerja  

Kinerja  

lingkungan kerja 

berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan PT. 

Glory Industrial 

Semarang II sebesar 

18,49%.  

 

Pengaruh Lingkungan 

Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan 

 

Oleh :  

Nela Pima Rahmawanti 

Bambang Swasto 

Arik Prasetya 

2014 

Lingkungan kerja Fisik 

Lingkungan kerja Non 

Fisik 

Kinerja  

Lingkungan kerja fisik 

dan non fisik berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 
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Tabel 2.2 Lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja 

 

Lingkungan kerja  tidak berpengaruh terhadap Kinerja 

Pengaruh Lingkungan 

Kerja dan Keselamatan 

Kesehatan Kerja terhadap 

Kinerja Karyawan pada 

PT. Total Bangun Persada 

Tbk. 

 

Oleh  

Liana Ambarsari 

Lingkungan kerja  

Kinerja 

variabel lingkungan kerja 

tidak berpengaruh 

terhadap kinerja 

karyawan. 

Pengaruh Lingkungan 

kerja dan Upah terhadap 

kinerja karyawan di PG 

Krebet Baru Malang 

 

Oleh Erick Dwi Adhi 

Kurniawan 

2013 

Lingkungan kerja 

Upah  

Kinerja 

 

Hasil uji t (parsial) 

terbukti bahwa variabel 

lingkungan kerja tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan, 

Pengaruh Kedisiplinan, 

Lingkungan kerja dan 

budaya kerja terhadap 

kinerja tenaga pengajar 

 

Oleh : 

Dwi Agung Nugroho 

Arianto 

2013 

Kedisiplinan 

Lingkungan kerja  

Budaya kerja 

Kinerja 

 

lingkungan 

kerja tidak berpengaruh 

pada kinerja tenaga 

pengajar 

Dampak Kepemimpinan, 

Lingkungan Kerja dan 

Komitmen Organisasi 

Terhadap Kinerja 

Karyawan Bank Jateng 

Semarang 

 

Oleh : 

Aldilla Puspita Nagari 

2013 

Kepemimpinan 

Lingkungan Kerja  

Komitmen 

Kinerja 

Lingkungan kerja tidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan 
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Tabel 2.3 Lingkungan kerja berpengaruh terhadap kebosanan 

 

Lingkungan kerja berpengaruh terhadap kejenuhan 

Pengaruh Lingkungan 

Kerja fisik dan non fisik 

terhadap tingkat Stres dan 

Kejenuhan Karyawan 

 

Oleh :  

Yosep Budi Prasetya 

2009 

Lingkungan kerja fisik  

Lingkungan kerja non 

fisik 

Kejenuhan  

Lingkungan kerja Kerja 

Fisik dan Lingkungan 

kerja non fisik secara 

simultan berpengaruh 

terhadap kejenuhan kerja 

karyawan sebesar 4,3%. 

Effect of Work 

Environment on level of 

work stress and burnout 

among nurses in a 

teaching hospital in 

Nigeria 

 

Oleh :  

Guobadia Pauline Ojekou 

Odetola Titilayo Dorothy 

2015 

Lingkungan kerja 

Stres kerja 

Kejenuhan 

Limgkungan kerja 

berpengaruh signifikan 

terhadap burnout 

Working Environment 

and Burnout Syndrome 

 

Oleh : 

Elide Sbardelloto M da 

Costa 

Adriano Hyeda 

Eliane M C P Maluf 

2016 

Lingkungan kerja 

Kejenuhan 

lingkungan memiliki 

hubungan yang signifikan 

dengan risiko burnout, 

terutama peran pemimpin 

dalam manajemen 

karyawan 

Nurse burnout and the 

working environment 

 

Oleh : 

O’Mahony N 

2011 

Kejenuhan 

Lingkungan kerja 

lingkungan kerja 

mempunyai pengaruh 

dalam mengurangi risiko 

perawat mengalami 

burnout. 

 

The impact of the work 

environment on Job 

Burnout 

 

Oleh :  

Lingkungan kerja 

Kejenuhan kerja 

kelelahan emosional 

terjadi pada guru 

berhubungan dengan 

kondisi tempat kerja yang 

negatif, tidaklah 
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Konstantina Rentzou 

2014 

mengherankan bahwa 

burnout dapat terjadi. 

 

Tabel 2.4 Lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap kebosanan 

 

Lingkungan pekerjaan tidak berpengaruh terhadap kebosanan 

Pengaruh Beban Kerja, 

Lingkungan Kerja , dan 

dukungan sosial terhadap 

Burnout pustakawan di 

kota Mataram. 

 

Oleh : 

Lalu Ciptadi Romadhoni, 

Thatok Asmony dan 

Mukmin Suryatni 

2015 

Lingkungan kerja 

Burnout  

variabel lingkungan 

kerja secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap 

burnout pustakawan di 

Kota Mataram. 

. 

Burnout pada karyawan 

ditinjau dari persepsi 

terhadap lingkungan kerja 

psikologis dan jenis 

kelamin 

 

Oleh :  

Imelda Novelina 

Sihotang 

2004 

Lingkungan kerja 

Burnout 

Analisis data 

menunjukkan bahwa ada 

lingkungan kerja tidak 

berpengaruh terhadap 

burnout. 

Hubungan Antara 

persepsi terhadap 

lingkungan kerja 

psikologis dengan 

burnout pada perawat 

RSU Budi Rahayu 

Pekalongan 

 

Oleh : 

Khusnul Khotimah 

2010 

Lingkungan kerja 

Burnout 

Persepsi lingkungan kerja 

tidak mempengaruhi 

burnout pada perawat.  
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Tabel 2.5 Kebosanan berpengaruh terhadap kinerja 

 

Kebosanan mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

Pengaruh Burnout, self 

Esteem terhadap kinerja 

Guru 

 

Oleh : 

Savitri Suryandari 

2016 

Burnout 

Self esteem 

Kinerja 

Dari pembahasan diatas 

dapat ditarik kesimpulan 

bahwan terjadinya  

Burnout ( kejenuhan 

kerja ) 

serta Self Esteem( harga 

diri )  

yang negatif dapat 

menyebabkan terjadinya  

penurunan pada kinerja 

guru 

 

Burnout dengan kinerja 

perawat di rumah sakit 

Metropolitan Medical 

Center Jakarta 

 

Oleh : 

Neli Suharti, Novy 

Helena Catharina 

Daulima 

2013 

Burnout 

Kinerja 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan adanya 

hubungan yang signifikan 

antara burnout dengan 

kinerja perawat di Rumah 

sakit Metropolitan 

Medical Centre. 

Stres Kerja Terhadap 

Burnout Serta 

Implikasinya pada kinerja 

(studi terhadap dosen 

pada Universitas 

Widyagama Malang) 

 

Oleh : 

Moch. Satriyo 

2014 

Stres kerja 

Burnout 

kinerja 

penelitian ini menemukan  

pengaruh signifikan 

secara langsung antara 

Burnout terhadap Kinerja 

Dosen.  

 

Kebosanan kerja : 

Peningkatan stres dan 

penurunan kinerja 

karyawan dalam 

spesialisasi pekerjaan 

 

Oleh : 

Kebosanan  

Peningkatan Stres 

Kinerja  

Spesialisasi pekerjaan 

Kesimpulan yang 

diperoleh bahwa 

kebosanan menurunkan 

kinerja. 
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Hendi Suryo Leksono 

2014 

 

Tabel 2.6 Kebosanan tidak berpengaruh terhadap kinerja  

 

Kejenuhan kerja 

(Burnout) dengan kinerja 

perawat dalam pemberian 

asuhan keperawatan 

 

Oleh : 

Puspa Ayu Maharani 

Akde Triyoga 

2012 

Kejenuhan kerja 

(Burnout) 

Kinerja 

Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah tidak 

ada hubungan kejenuhan 

kerja dengan kinerja 

perawat dalam pemberian 

asuhan keperawatan di 

instalasi rawat inap 

(IRNA) Rumah Sakit 

Baptis Kediri. 

 

 

Tabel 2.7 Karakteristik pekerjaan berpengaruh terhadap kinerja 

Karakteristik Pekerjaan berpengaruh terhadap Kinerja 

Analisa Pengaruh 

Karakteristik Pekerjaan 

terhadap Kepuasan dan 

Kinerja Karyawan di 

Hotel D’season Surabaya 

 

Oleh : 

Lydia Chandra, Jesika 

Cindy Mulyanto, dan 

Agustinus Nugroho 

2014 

Karakteristik pekerjaan  

Kepuasan  

Kinerja 

Hasil penelitian 

mengatakan bahwa 

Karakteristik pekerjaan 

berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan 

 

Pengaruh Karakteristik 

Pekerjaan dan Stres Kerja 

terhadap kinerja 

karyawan melalui 

kepuasan kerja pada 

karyawan bagian produksi 

perusahaan rokok gagak 

hitam bondowoso 

 

Oleh :  

Indah Nursafitri, Dewi 

Prihatin, Nyoman Gede 

Krisnhabudi 

Karakteristik Pekerjaan 

Stres kerja 

Kinerja 

Kepuasan  

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Ada 

pengaruh karakteristik 

pekerjaan terhadap kinerja 

karyawan pada Karyawan 

bagian Produksi 

Perusahaan Rokok Gagak 

Hitam Bondowoso 

.  
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2015 

Pengaruh Karakteristik 

Pekerjaan, Kepuasan 

Kerja dan Komitmen 

Terhadap Kinerja 

Karyawan  

PT Sebra Cipta Mandiri 

Malang 

 

Oleh :  

Hendy Hermawan 

2012 

Karakteristik Pekerjaan  

Kepuasan Kerja 

Komitmen 

Kinerja 

Berdasarkan hasil analisis 

regresi berganda secara 

parsial diketahui ada  

pengaruh yang signifikan 

karakteristik pekerjaan 

terhadap kinerja 

karyawan.  

 

Pengaruh Karakteristik 

Pekerjaan, Lingkungan 

Kerja, Struktur Organisasi 

dan Motivasi terhadap 

Kinerja Karyawan PT. 

Estika Pulau Emas  

Kabupaten Tegal 

 

Oleh : 

Mirwan Prastowo 

2011 

Karakteristik Pekerjaan 

Lingkungan kerja 

Struktur Organisasi 

Motivasi 

Kinerja 

Ada pengaruh signifikan 

secara parsial variabel 

karakteristik pekerjaan 

terhadap kinerja karyawan 

PT. Estika Pulau Mas 

Tegal.  

 

 

Tabel 2.8 Karakteristik pekerjaan tidak berpengaruh terhadap kinerja 

Karakteristik pekerjaan tidak berpengaruh terhadap kinerja 

Pengaruh Pemberdayaan 

Pegawai dan Karakteristik 

Pekerjaan terhadap 

kinerja pegawai dengan 

mediasi Iklim organisasi 

pada secretariat daerah 

Kabupaten Pekalongan 

 

Oleh : 

Isrorina dan Widhy 

Setyowati 

2009 

Pemberadayaan pegawai 

Karakteristik Pekerjaan 

Kinerja 

Iklim organisasi  

Kesimpulan yang didapat 

adalah Karakteristik 

pekerjaan berpengaruh 

negatif tetepi tidak 

signifikan terhadap 

kinerja pegawai, yang 

artinya tidak ada 

pengaruh karakteristik 

pekerjaan terhadap 

kinerja 

 

Pengaruh Karakteristik 

Pekerjaan dan motivasi 

terhadap komitmen 

organisasional serta 

Karakteristik Pekerjaan 

Motivasi 

Komitmen 

Kinerja 

Jurnal ini menyimpulkan 

hanya karakteristik 

pekerjaan yang tidak 
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dampaknya terhadap 

kinerja pegawai (Studi 

pada balai penelitian dan 

pengembangan Agama di 

Kementrian Agama) 

 

Oleh : 

Sih darmi Astuti 

Herry Subagyo 

Yeri Adriyanto 

2011 

berpengaruh signifikan 

pada kinerja pegawai. 

 

Tabel 2.9 Karakteristik pekerjaan berpengaruh terhadap kejenuhan 

 

Karakteristik pekerjaan berpengaruh terhadap Kejenuhan 

How do job 

characteristics contribute 

to burnout? Exploring the 

distinct mediating 

roles of perceived 

autonomy, competence, 

and relatedness 

 

Oleh : 

Claude femet, 

Stephanie Austin, 

Sarah – Genevieve 

Trepanier, 

Marc Dussault. 

2013 

Karakteristik pekerjaan 

Kejenuhan 

Adanya hubungan antara 

karateristik pekerjaan, 

dukungan sosial, yang 

menyebabkan kejenuhan 

Explaining the 

relationships between job 

characteristics, burnout, 

and 

engagement: The role of 

basic psychological need 

satisfaction 

 

Oleh ;  

Anja Van den Broeck 

Maarteen vansteenkiste 

Hans De Witte 

Karakteristik pekerjaan  

Kejenuhan 

Bahwa karakteristik 

pekerjaan berpengaruh 

positif dengan kejenuhan 

kerja. 



21 
 

Willy Lens 

2008 

Hubungan antara 

karakteristik pekerjaan 

dan sikap terhadap 

lingkungan kerja dengan 

kebosanan kerja  

 

Oleh : 

Anida Rahmawati 

2007 

Karakteristik pekerjaan 

Lingkungan kerja  

kebosanan 

Karakteristik pekerjaan 

dan sikap terhadap  

lingkungan kerja dapat 

digunakan 

untuk memprediksikan 

kebosanan kerja karena 

mempengaruhi. 

 

 

Berdasarkan semua penelitian di atas bahwa kinerja dipengaruhi oleh 

kebosanan, tetapi berbeda halnya dengan karakteristik pekerjaan dan lingkungan kerja 

pada beberapa penelitian masih menyatakan tidak mempengaruhi kinerja dan 

kebosanan, sehingga hal tersebut menjadi potensi untuk dilakukan penelitian lebih 

lanjut dengan menggunakan kebosanan sebagai variable intervening. 

2.2 Telaah Teori 

2.2.1. Kebosanan Kerja 

A. Pengertian 

 Kebosanan adalah hal yang umum terjadi bagi banyak orang di dalam 

kehidupan. Meski begitu, literatur-literatur mengenai definisi yang berlaku umum dari 

kebosanan tampaknya belum ada, namun beberapa ahli telah mengungkapkan 

pemahaman mereka sendiri tentang kebosanan (Tilburg, 2011).  

Dari sudut pandang psikologi, kebosanan dapat dibedakan menjadi dua yaitu 

kebosanan karena situasi dan kebosanan sebagai sifat. Kebosanan karena situasi timbul 

dari kondisi di luar individu yang menstimulasi terjadinya kebosanan, sedangkan 
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kebosanan sebagai sifat menggambarkan tentang kondisi individu yang mudah 

mengalami kebosanan. (Yuwanto, 2012). 

 Fahlman, Lynn, Flora dan Eastwood (2011) mendefinisikan kebosanan 

dipandang sebagai pengalaman yang tidak menyenangkan dari terpenuhinya keinginan 

untuk ikut terlibat dalam kegiatan yang memuaskan. Craparo, dkk (2013) mengatakan 

bahwa kebosanan kerja dapat dikaitkan dengan perilaku merugikan seperti penundaan 

tugas dan penghindaran kerja.  

 Teori kebosanan kerja menurut Fahlman, Lynn, Flora dan Eastwood (2011), 

ada empat, yaitu : psikodinamik, gairah, perhatian dan eksistensial. Pada setiap teori 

terdapat penjelasan yang berbeda tentang keterlibatan setiap individu yang merasa 

bosan dengan dunia kerjanya. Berikut penjelasan mengenai teori – teori tersebut : 

1. Psikodinamik 

Menurut teori ini, kebosanan kerja disebabkan oleh ketidakmampuan individu 

secara sadar menentukan apa yang diinginkan karena keinginannya dianggap 

sebagai hal yang mengancam sehingga keinginan tersebut ditekan. Sebagai 

hasilnya, individu yang merasa bosan mencari dunia di luar dirinya untuk 

menemukan kepuasan, tetapi ketika mereka tidak menemukannya mereka akan 

mengalami rasa kehilangan dan frustasi. 

2. Gajah 

Menurut teori ini, kebosanan kerja disebabkan oleh rangsangan (stimulus) yang 

tidak optimal, dimana ada ketidakcocokan antara kebutuhan individu akan 
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stimulus dan ketersediaan stimulasi lingkungan yaitu, derajat tantangan, 

kompleksitas, intensitas dan variasi kegiatan kerjanya. 

3. Perhatian 

Menurut teori ini, kebosanan kerja disebabkan oleh kegagalan perhatian 

individu yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk focus atau 

memperhatikan apa yang ia kerjakan. 

4. Eksistensial 

Menurut teori ini, kebosanan kerja disebabkan oleh kurangnya makna atau 

tujuan kerja. Kebosanan kerja terjadi ketika seorang individu menyerah atau 

gagal untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang konsisten dengan nilai-nilainya. 

 

 Teori di atas menunjukkan bahwa ciri -ciri dari kebosanan kerja adalah 

pengalaman yang buruk yang terjadi pada diri karyawan dalam memenuhi 

keinginannya, karena ketidakmampuan diri dalam memuaskan aktivitas kerjanya 

(Fahlman, Lynn, Flora & Eastwood, 2011). 

Maslach & Leiter (1997), mendefinisikan job burnout sebagai keletihan fisik 

dan mental secara perlahan yang diiringi dengan hilangnya komitmen kerja serta 

munculnya sikap sinis kepada rekan kerja mereka. 

Pines dan Aronson (1989) seperti dikutip oleh Sutjipto (2002) dalam artikelnya 

yang mendefinisikan job burnout suatu bentuk ketegangan atau tekanan psikis yang 

berhubungan dengan stress yang kronik yang dialami seseorang dari hari kehari 

ditandai dengan  kelelahan fisik, mental dan emosional. Job Burnout suatu kondisi 
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psikologis yang dialami individu akibat dari timbulnya stress dalam jangka waktu yang 

lama dan dengan intensitas yang cukup tinggi, yang ditandai dengan kelelahan fisik, 

mental, dan emosional, serta rendahnya pengahargaan terhadap diri sendiri yang 

mengakibatkan individu merasa terpisah dari lingkungannya. Hal sejalan dengan 

(Togia, 2005) yang mengemukakan Burnout merupakan sindrom berhubungan dengan 

kerja yang paling sering mempengaruhi profesional pelayanan public 

Menurut Poerwandari (2010), job burnout merupakan keadaan dimana 

seseorang yang terkuras habis dan kehilangan energi psikis maupun fisik, sehingga 

mengalami kelelahan mental, fisik dan emosional secara berkelanjutkan. Selanjutnya 

(Anoraga, 1998) mengemukakan bahwa seorang tenaga kerja yang merasa sangat 

bosan atau jenuh dengan pekerjaanya akan dapat muncul suatu ketegangan, rasa lemah, 

cepat marah, sulit berkonsentrasi maupun sulit bekerja secara efektif. Untuk 

mengurangi kebosanan dalam pekerjaan dipengaruhi oleh penguasaan prosedur kerja, 

uraian kerja (job description), persyaratan jabatan (job specification) dan ketersediaan 

peralatan yang sesuai dengan lingkungan kerja, (Notoatmodjo, 2003). Menurut Papu 

(2002), banyak hal yang seharusnya dilakukan perusahaan untuk mengurangi 

kebosanan dan kejenuhan melalui kegiatan sebagai berikut: (1) adanya rotasi kerja, (2) 

karyawan terlibat dalam pengambilan keputusan, (3) adanya company gathering, (4) 

memberikan kesempatan untuk melakukan cuti.  

B. Faktor – faktor yang mempengaruhi  

Kebosanan sesuatu yang dipandang penting bagi manajer Sumber Daya 

Manusia (SDM), menurut (Cheyne dkk,2006), membagi dalam tiga katagori kebosanan 



25 
 

yang meliputi: (1) melarang individu terlibat dalam beberapa aktivitas yang diinginkan, 

(2) memaksa untuk mengikuti beberapa aktivitas yang tidak diinginkan, (3) individu 

melaksanakan kegiatan tanpa memiliki perasaan senang terhadap kegiatannya.   

Hurrell, dkk (1988) dalam Hendi (2014) mengemukakan bahwa ada beberapa 

faktor penyebab kebosanan dalam bekerja, yaitu meliputi: 

1. Beban kerja, suatu tugas yang diberikan kepada karyawan ketika melakukan 

pekerjaannya dan masing-masing individu berbeda, sehingga jumlah dan 

tingkat kesulitan suatu pekerjaan sangat memungkinkan terjadinya individu 

menjadi bosan. 

2. Shift kerja, berpengaruh terhadap kesehatan pekerja yang menurun karena 

ketidaksesuaian dan ketidakseimbangan penempatan jam kerja dengan pola 

sosial, fisiologi (perubahan irama sirkardian tubuh) dan psikologi individu, 

sehingga dapat meningkatkan resiko kecelakaan dan ketidakpuasan manajemen.  

3. Jam kerja, rerata jam kerja standar adalah 8 jam per hari, jika jam kerja melebihi 

standar jam dan tidak mampu diterima oleh karyawan dapat menyebabkan stres 

dalam pekerjaan.  

4. Rutinitas, suatu kegiatan yang dilakukan secara monoton, disertai posisi kerja 

yang sulit, sambil membawa beban atau menahan beban sehingga memberatkan 

individu pekerja (Harrianto, 2005). Hal ini akan meninmbulkan kebosanan 

karena berkurangnya perhatian dari individu terhadap pekerjaan tersebut.  

5. Kompleksitas pekerjaan, menuntut individu memiliki keahlian yang memadai 

karena pekerjaan tersebut memiliki tingkat kesulitan dan kerumitan yang tinggi 
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serta waktu yang lama, sehingga apabila karyawan tidak dapat menyelesaikan 

dengan tepat akan mengalami frustasi dan stres (Munandar, 2001).  

6. Tuntutan pekerjaan tidak sesuai dengan keterampilan, akan berpengaruh 

terhadap individu yang tidak memiliki keahlihan tersebut sehingga akan 

berpotensi terkena stress dan kebosanan. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Kebosanan kerja dikategorikan 

menjadi dua, yaitu: 

1) Internal 

Ahola (2007) mengemukakan bahwa Kebosanan berhubungan dengan Usia, 

jenis kelamin, status perkawinan pendidikan, dan lain sebagainya: 

a) Usia 

Usia muda identik dengan pengalaman kerja yang masih sedikit, 

kebosanan, sehingga potensi karyawan yang lebih muda memiliki 

tingkat kebosanan lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang 

berumur lebih dari 30 atau 40 tahun. (Maslach, Schaufeli dan Leiter, 

2001), 

b) Jenis kelamin 

Menurut Maslach, Schaufeli dan Leiter (2001) jenis kelamin tidak 

membedakan kebosanan kerja antara laki dan perempuan secara 

keseluruhan. Tetapi ada perbedaan kecil yang konsisten bahwa laki-laki 



27 
 

memiliki skor lebih tinggi pada cynicism. Sedangkan perempuan 

memiliki skor sedikit lebih tinggi pada exhaustion. 

c) Tingkat pendidikan 

Signifikansi Burnot dipengaruhi tingkat pendidikan, perempuan yang 

memiliki pendidikan kejuruan memiliki tingkatan sedikit lebih tinggi 

pada exhaustion dan berkurangnya profesionalitas daripada wanita 

dengan pendidikan tingkat lembaga (institute), hal ini sejalan dengan 

(Ahola, 2007) yang mengemukakan bahwa perempuan yang tidak 

menyelesaikan sekolah memiliki kecenderunagn burnout lebih tinggi. 

d) Status perkawinan 

Menurut (Maslach, Schaufeli dan Leiter, 2001), bahwa Orang yang 

berstatus single mengalami tingkat burnout lebih tinggi daripada 

mereka yang bercerai. Disisi lain mereka yang belum menikah 

(terutama laki-laki) tampaknya lebih rentan terhadap burnout 

dibandingkan dengan mereka yang sudah menikah. Sejalan dengan 

pernyataan (Ahola, 2007) bahwa tingkat burnout terjadi lebih tinggi 

pada laki-laki yang belum menikah. 

e) Kepribadian 

Individu yang mempunyai tipe kepribadian locus of control eksternal 

lebih rentan terhadap burnout daripada individu yang mempunyai tipe 

kepribadian locus of control internal (Jaya dan Rahmat, 2005). 

f) Sikap pada pekerjaan 
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Harapan setiap orang pasti berbeda dalam bekerja baik dari sifat 

maupun tingkat capaian keberhasilan pekerjaan, sehingga memiliki 

potensi rentan terhadap kebosanan. Menurut  (Maslach, Schaufeli dan 

Leiter, 2001) menyatakan bahwa kebosanan kerja terjadi karena timbul 

harapan tinggi yang membuat orang bekerja terlalu keras, tetapi ketika 

upaya yang tinggi tidak menghasilkan apa yang mereka harapkan maka 

hal tersebut akan mengarah ke exhaustion dan cynicism. 

2) Faktor eksternal 

a) Kelebihan beban kerja 

Beban kerja yang berlebihan akan memberikan potensi kelelahan pada 

karyawan sehingga dapat mengakibatkan penurunan daya tahan tubuh, 

mengingat tuntutan dalam bekerja membutuhkan pemikiran, waktu, dan 

keterampilan yang memadai. Menurut (Maslach, Schaufeli dan Leiter, 

2001), beban kerja berhubungan langsung dengan aspek kelelahan 

sehingga timbul kebosanan. Selanjutnya (Nirel, at., all, 2008) 

mengemukakan bahwa jumlah/tingkat beban kerja merupakan salah 

satu prediktor yang paling penting dari kebosanan. 

 

b) Konflik peran 

Pekerjaan dapat dilakukan secara individu atau kelompok, apabila 

pekerjaan dilakukan secara kelompok aspek konflik peran sangat 

berpontensi untuk memicu terjadinya Burnout karena persaingan antar 
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individu akan terjadi, mengingat setiap individu memiliki kemampuan 

yang berbeda sehingga yang lemah akan mengalami tekanan lebih 

tinggi. Prediktor job burnout adalah linkungan dan individu itu sendiri. 

Prediktor dari lingkungan adalah sumber stres, seperti kelebihan beban 

kerja, konflik peran, ambiguitas peran (Knežević, 2011). 

c) Dukungan sosial 

Menurut Rush dalam Sulistyantini (1997), burnout dapat hilang dengan 

menghilangkan terlebih dahulu stres yang dialami individu, dengan 

lebih memerankan dukungan sosial. Selanjtnya Parasuraman, dkk; 

mengemukakan dukungan sosial berhubungan dengan burnout. Peran 

dukungan sosial dari atasan, teman kerja, dan keluarga dapat 

meringankan beban seseorang yang mengalami burnout (Andarika, 

2004). 

d) Kondisi fisik di tempat kerja 

Penelitian yang dilakukan oleh Khotimah (2010) menunjukkan arah 

hubungan negatif yang signifikan antara persepsi terhadap lingkungan 

kerja psikologis dengan burnout, artinya semakin negatif persepsi 

terhadap lingkungan kerja psikologis maka semakin tinggi burnout dan 

sebaliknya. 

 

 

e) Manajemen perusahaan 
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Mengelola perusahan dengan memberikan porsi bahwa perusahaan 

harus cenderung menguntungkan dengan melalui berbagai model dan 

metode untuk memotivasi karyawan, sehingga karyawan dapat 

memberikan waktu, tenaga, keterampilan, dan fleksibilitas yang lebih 

baik. Disisi lain karyawan mendapat perlakuan yang lemah terkait 

dengan pekerjaan yang lama, keamanan kerja, dan peluang karir yang 

tidak sesuai dengan harapan karyawan. Dalam hal ini (Maslach, 

Schaufeli dan Leiter, 2001) mengemukakan bahwa pelanggaran kontrak 

psikologis cenderung untuk menimbulkan burnout. 

f) Karakteristik pekerjaan 

Beraneka ragam jenis pekerjaan akan membutuhkan berbagai 

kompetensi pekerjaan yang memadai dalam penyelesaiaanya. 

Kesesuaian karakteristik pekerjaan terhadap karyawan sangat 

dibutuhkan, karena dampak dari ketidakmampuan karyawan dalam 

memilih pekerjaan akan memberikan efek burnout yang lebih tinggi. 

Sejalan dengan (Maslach, Schaufeli dan Leiter, 2001) yang menyatakan 

bahwa tuntutan terhadap pekerjaan yang menguras banyak waktu telah 

dipelajari oleh para peneliti kebosanan, dan temuan itu memperkuat 

teori jika kebosanan merupakan respon terhadap kelebihan beban kerja. 

 

Simamora dalam Rahman (2007) menjelaskan ada faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebosanan antara lain: 
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1) Minim dukungan sosial dari atasan 

2) Tidak mencukupi atau tidak tepatnya Imbalan yang diberikan 

3) Terbatasnya ruang gerak bagi kreativitas atau pekerjaan selalu berulang-ulang 

4) Merasa tertekan dan pekerjaan tidak menyenangkan 

5) Pekerjaan tidak variatif atau monoton. 

Baron dan Greenberg dalam Andarika (2004) menyebutkan ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi timbulnya kebosanan, meliputi: 

1) Eksternal, berkaitan dengan tuntutan pekerjaan, kesempatan promosi jabatan 

rendah, kondisi kerja buruk, kurangnya fleksibilitas dari prosedur/ peraturan 

yang berlaku, gaya kepemimpinan yang kurang konsiderasi. 

2) Internal, menurut Maslach dan Leiter (1997) dalam Gunarsa (2004) 

menyatakan jika yang menyebabkan kondisi  kebosanan ada 6 hal, meliputi: (1) 

overload beban kerja, (2) lemahnya kontrol, (3) sistem penggajian yang tidak 

memadai, (4) kurangnya sistem komunitas dalam pekerjaan, (5) lemahnya 

implementasi keadilan, dan (6) konflik nilai. 

C. Ciri – ciri Orang mengalami Kebosanan 

Terdapat beberapa ciri orang yang merasa tidak ada kesesuaian dengan 

pekerjaannya atau terjadi kebosanan kerja, menurut berbagai hasil temuan dapat 

dikemukakan sebagai berikut : 

1. Orang yang bosan akan terlihat mudah marah, cenderung tidak sabaran, 

kurangnya perhatian dan usaha pada apa yang dikerjakan (Tilburg, 2013). 
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2. Orang yang bosan cenderung menunda pekerjaan, sering melakukan kesalahan, 

tidak menyelesaikan pekerjaan secara penuh, dan motivasi rendah (Vodanovich, 

2003). 

3. Orang yang bosan cenderung sering meninggalkan pekerjaan lebih awal dari 

waktu yang seharusnya (Craparo, Faraci, Fasciano, Carruba dan Gori, 2013) 

4. Orang yang bosan cenderung memiliki performa kerja serta absensi karyawan 

yang rendah (Fahlman, 2009). 

Maslach dan Leiter (2001) mengungkapkan bahwa ciri – ciri burnout dapat 

dikategorikan dalam tiga, yaitu : 

1) Exhaustion 

Exhaustion merupakan gejala job burnout yang ditandai oleh perasaan letih 

berlebihan baik secara fisik, mental dan emosional. Ketika seseorang mengalami 

exhaustion, mereka merasakan tenaganya seperti terkuras dan perasaan "kosong" 

sehingga tidak dapat mengatasinya. 

2) Cynicism 

Cynicism mencerminkan adanya sikap yang sinis kepada orang yang berada 

pada lingkungan pekerjaan dan memiliki kecenderungan keterlibatannya dalam 

pekerjaan. Perilaku ini sebagai upaya untuk melindungi diri dari perasaan kecewa, 

penderitanya menganggap dengan berperilaku tersebut akan menganggap terhindar 

dari ketidakpastian dalam pekerjaannya. 

3) Ineffectiveness 
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Ineffectiveness mencerminkan adanya perasaan tidak berdaya, tidak mampu 

melakukan tugas dan menganggap tugasnya berlebihan sehingga tidak mampu 

menerima beban tugas yang baru. Seiring dengan hal tersebut penderitanya juga 

merasakan kehilangan kepercayaan terhadap orang lain. Mereka merasa ide-idenya 

tidak memperoleh tempat lagi sehingga timbul perasaan tidak berguna. 

Beberapa peneliti mengatakan bahwa kebosanan kerja mempunyai dampak 

pada produktivitas, kepuasan, absensi, kinerja, hingga soal kecelakaan kerja dan turn 

over pada karyawan (Jahandideh, 2012). 

D.  Proses Terjadinya Kebosanan  

Proses job burnout dimulai dari adanya ketidakcocokan antara karakteristik 

karyawan dengan lingkungan dan desain pekerjaan ataupun kebijakan organisasi. 

Kondisi seperti ini mengakibatkan terjadinya erosi dalam keterlibatan kerja. Tugas-

tugas yang semula tampak menyenangkan dan memberi makna penting kini mulai 

dirasakan tidak menyenangkan dan tidak berarti. Terjadinya erosi dalam keterlibatan 

kerja biasanya diiringi oleh munculnya perasaan yang tidak nyaman. Pada tahap ini, 

perasaan antusias, dedikasi, kenikmatan bekerja mulai hilang dan berganti dengan 

kemarahan dan kecemasan. Pada akhirnya, kondisi tersebut menurunkan efisensi dan 

efektivitas pelaksanaan tugas (Gunarsa, 2004). 

E. Pengukuran  Kebosanan Kerja  

Job Burnout memiliki indikator yang tidak biasa yang dapat menimbulkan 

hilangnya gairah dalam bekerja. Job Burnout terjadi karena proses kumulatif, yang 
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ketika gejala awal sudah diabaikan maka dapat berkembang menjadi kondisi yang 

serius. Potter (2005) menjelaskan indikator job burnout yaitu : 

1) Emosi Negatif. 

Timbul perasaan mudah marah, frustasi, dan kegelisahan di dalam kehidupan 

dan bekerja. jika orang yang terperangkap dalam emosi negatif ini tidak diatasi maka 

kelama-lamaan bisa menjadi kronis. Dalam tahap-tahap selanjutnya terlihat kecemasan, 

rasa bersalah, ketakutan yang kemudian menjadi depresi. 

2) Frustasi 

Perasaan frustasi di dunia kerja dalam sebagian besar waktu bekerja dan dalam 

melaksanakan tanggung jawab pekerjaan merupakan gejala awal job burnout. Namun 

banyak korban burnout menyalahkan diri dengan menunjukkan mereka frustasi atas 

kegagalan mereka sendiri. 

3) Depresi 

Perasaan depresi yang mendalam merupakan kelelahan emosional dan spiritual 

pada saat individu merasa kehabisan tenaga. Perasaan depresi sebagai respon terhadap 

situasi pekerjaan yang dapat terjadi pada individu, sehingga dapat menyebabkan 

gangguan kesehatan.  

4) Masalah Kesehatan  

Dampak korban burnout cadangan emosionalnya akan terkuras, kualitas 

hubungan memburuk, dan ketahanan fisiknya akan menurun, karena kondisinya tegang 

atau stres kronis. Disamping itu korban akan lebih mudah terkena penyakit ringan, 

seperti pilek, sakit kepala, insomnia dan sakit punggung, dan memiliki kecenderungan 
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mengalami frustrasi, perasaan bersalah, bahkan depresi, sehingga rentan terhadap 

masalah kesehatannya.  

5) Kinerja Menurun 

Penurunan produktifitas lebih disebabkan oleh burnout yang menggejala pada 

individu sehingga berpengaruh terhadap efisiensi dan kualitas pekerjaan yang menurun, 

bekerja menjadi tidak menyenangkan bahkan tidak menguntungkan, absensi 

ketidakhadiran meningkat, dan kondisi emosional tidak stabil. 

Menurut Baron & Greenberg (2008), indikator burnout terdiri dari: (1) 

kelelahan fisik atau physical exhaustion, (2) kelelahan emosional atau emotional 

exhaustion, (3) kelelahan mental atau mental exhaustion, dan (4) rendahnya 

penghargaan diri atau low of personal accomplishment : 

1) Physical Exhaustion. 

Ekspresi yang memperlihatkan individu tidak bergairah dalam bekerja, sering 

melakukan kesalahan, merasa sakit meskipun tidak ada kelainan,  merasa kelelahan 

dalam kurun waktu yang panjang hal ini disebabkan adanya kekurangan energi. 

2) Emotional Exhaustion 

Merupakan suatu perwujudan perasaan sebagai hasil dari excessive 

psychoemotional demands yang diperlihatkan dengan menghilangnya perasaan dan 

perhatian, kepercayaan, minat dan semangat, sehingga mengakibatkan individu 

mengalami kelelahan emosional dan tidak mampu untuk mengatasi tuntutan 

pekerjaannya. 
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3) Mental Exhaustion 

 Kecenderungan rendahnya prestasi yang dicapai individu sebagai manifestasi 

dari kurangnya aktualisasi diri, rendahnya motivasi kerja dan penurunan rasa percaya 

diri. 

4) Low of personal accomplishment 

 Akumulasi stress disebabkan adanya perasaan overload kelelahan fisik dan 

mental dalam jangka waktu yang panjang dan berjalan secara terus menerus sehingga 

menimbulkan burnout pada individu.  Dampaknya individu yang mengalami masalah 

depersonalisasi ini merasa tidak ada satupun aktivitas bernilai atau berarti, sehingga 

perilakunya diperlihatkan dengan masa bodoh, bersikap sinis, tidak berperasaan dan 

tidak memperhatikan kepentingan orang lain. 

2.2.2. Karakteristik Pekerjaan 

A. Pengertian 

Menurut Sujak (1990) pendekatan karakteristik pekerjaan dapat menciptakan 

suatu kesempatan untuk seseorang karyawan agar lebih  mencintai pekerjaannya, dan 

seseorang manajer personalia dapat mengukur tingkat kepuasan yang ada dalam diri 

karyawan. Karakteristik pekerjaan merupakan suatu proses membuat suatu pekerjaan 

menjadi lebih menarik bagi seorang karyawan. Dengan demikian pekerjaan itu menjadi 

tidak monoton dan  dapat mencegah seseorang dari kebosanan terhadap pekerjaannya, 

sehingga produktivitasnya akan meningkat. 

Menurut Robbins (2003) menjelaskan bahwa upaya untuk mengidentifikasi 

karakteristik, tugas dari pekerjaan bagaimana karakteristik itu terintegrasi dalam 
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membentuk pekerjaan yang berbeda-beda, yang mengait dengan motivasi, kepuasan 

kerja dan kinerja karyawan. Menurut Krietner dan Kinicki (2003) menjelaskan suatu 

pengayaan pekerjaan dan berusaha untuk menjelaskan situasi dan merancang efektif 

bagi individu sebagai model karakteristik pekerjaan. 

Teori karakteristik pekerjaan dari Hackman dan Oldham dikutip oleh 

Faturochman (1997) menggambarkan keterkaitan karakteristik pekerjaan dengan 

respon individu terhadap pekerjaan. Teori ini menyoroti kondisi tugas pada individu 

untuk menentukan keberhasilan dalam pekerjaannya. Awal dari suatu model yang 

lengkap mengenai pekerjaan dan rancangan tugas pada individu untuk menentukan 

keberhasilan dalam pekerjaannya. Awal dari suatu model yang lengkap mengenai 

pekerjaan dan rancangan tugas dapat ditelusuri melalui penelitian Turner dan Lawrence 

dikutip oleh Saal dan Knight (1995); Robert dan Glick (1981). Permulaannya dengan 

penelitian tentang karakteristik pekerjaan yang dihubungkan dengan respon pekerja 

yang diinginkan, seperti : kinerja yang tinggi, kehadiran yang tinggi, dan tingkat 

kepuasan kerja yang tinggi.   

Turner dan Lawrence mengembangkan suatu daftar dengan enam karakteristik 

yang mereka percayai akan berhubungan dengan hasil - hasil yang menguntungkan, 

seperti : 

1. Variasi kinerja tugas 

2. Otonomi karyawan 

3. Pengetahuan dan keahlian karyawan yang merupakan persyaratan kerja 

4. Tanggung jawab karyawan 
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5. Interaksi dengan persyaratan lain dari pekerjaan 

6. Interaksi bebas dengan orang lain 

 

Penelitian Turner dan Lawrence ini memberikan hasil bahwa karakteristik di 

atas berhubungan dengan kepuasan kerja. Indeks enam karakteristik di atas diistilahkan 

sebagai Indeks Atribut Tugas yang dipersyaratkan (Requiste Task Attribute 

Index/RTAI) (Gibson.dkk,1997). Menurut Kreitner dan Kinicki (2003) terdapat 

beberapa keadaan psikologis kritis dalam diri individu terhadap pekerjaannya antara 

lain :  

1) Pengakuan Memberi Arti. Individu harus merasakan pekerjaanya penting 

dengan suatu sistem nilai yang diterimanya. 

2) Pengakuan Bertanggung Jawab. merupakan keyakinan keyakinan individu 

terhadap usaha yang telah dilakukannya. 

3) Pengetahuan Tentang Kerja. Individu harus mampu menentukan pada suatu 

dasar yang  cukup teratur, apakah hasil dari pekerjaannya memuaskan atau 

tidak.  

Stoner (1996) mengemukakan bahwa ada upaya untuk membuat kondisi pekerjaan 

rutin lebih menyenangkan antara lain :  

1) Pemekaran Kerja, melalui peningkatan cakupan pekerjaan (job scope) dalam 

menanggulangi ketidakpuasan. Hal ini dilakukan untuk dapat 

mengkombinasikan fungsi organisasi dalam mengatur suatu pekerjaan, agar  

menimbulkan perasaan bahwa pekerjaan tersebut merupakan satu kesatuan.  
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2) Pengayaan Kerja, menangani ketidakpuasan dengan  meningkatkan kedalaman 

pekerjaan ( job dept), melalui aktivitas kerja secara vertikal dari suatu unit 

organisasi dikombinasikan dalam suatu bentuk pekerjaan sehingga karyawan 

dapat merasakan adanya otonomi pelaksanaan pekerjaan yang lebih besar. 

 

Job Karakteristik Model, dirancang oleh Hackman dan Oldham, seperti pada 

gambar 2.1 bahwa job merupakan hal yang dapat menghambat dan memotivasi 

karyawan, sementara itu variasi, otonomi, dan otoritas sebagai metode menambahkan 

tantangan terkairt dengan pengayaan pekerjaan dan rotasi pekerjaan. Karakteristik 

pekerjaan inti meliputi : (1) variasi keahlian, (2) identitas tugas, (3) signifikansi tugas, 

(4) otonomi, dan (5) umpan balik,  yang berdampak kepada keadaan psikologis kritis 

terkait dengan (1) berpengalaman kebermaknaan, (2) tanggung jawab yang 

berpengalaman untuk hasil, dan (3) pengetahuan tentang hasil aktual, Hal ini akan 

berpengaruh terhadap hasil kerja. Kelima karakteristik pekerjaan inti dapat membentuk 

potensial skor memotivasi (MPS) pekerjaan, sebagai indeks bagaimana mungkin 

pekerjaan adalah untuk mempengaruhi sikap dan perilaku. 
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Gambar 2.1. J.R. Hackman dan G.R. Oldham, dalam Robbins dan Judge (2007:270) 

 

B. Dampak Karakteristik Pekerjaan 

Berdasarkan penelitian Humphrey, Nahrgang dan Morgensen (2007) , 

mengatakan bahwa indikator karakterisitik pekerjaan memiliki hubungan terhadap 

tindakan yang ditunjukan karyawan tergantung kondisi  karakteristik pekerjaan 

perusahaan. Dalam penelitian Humphrey indikator karakteristik pekerjaan 

dihubungkan dengan tindakan karyawan, di mediasi oleh pengalaman kebermaknaan, 

pengalaman  

bertanggung jawab dan pengetahuan akan hasil. Tindakan karyawan tersebut dibagi 

menjadi 3 indikator, yaitu :  

1. Produktivitas ketika perusahaan memiliki karakteristik pekerjaan yang  baik 

bagi karyawan, karyawan mampu meningkatkan produktivitas kerja. Akibatnya 

karyawan memiliki feedback yang bagus terhadap perusahaan, sehingga 
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karyawan mengetahui prestasi kerja dan dapat meningkatkan produktivitas di 

perusahaan. 

2. Tingkat absensi dengan adanya otonomi karyawan di perusahaan, karyawan 

mampu mengatur pekerjaan mereka secara bebas. Namun, otonomi karyawan 

mampu meningkatkan tingkat absensi karyawan. Hal ini diindikasikan 

karyawan menjadi terlalu bebas dengan pekerjaannya, yang berakibat 

penurunan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya, sehingga otonomi 

karyawan sangat diperlukan untuk memberikan keleluasaan untuk 

pengembangan dalam pekerjaanya. 

3. Turnover Efek karakteristik pekerjaan juga ditunjukan dengan turnover 

intention karyawan. Hal ini dilihat dari signifikansi tugas bagi karyawan dan 

seluruh elemen perusahaan. Ketika karyawan sudah merasa pekerjaan mereka 

tidak memberikan dampak positif terhadap perusahaan, mereka menjadi tidak 

peduli dengan pekerjaan mereka, mulai mencari pekerjaan - pekerjaan yang 

lebih layak di perusahaan lain. 

C. Pengukuran Karakteristik Pekerjaan 

 Menurut Mondy (2008) terdapat lima indikator karakteristik pekerjaan yaitu 

antara lain: 

1. Variasi Keterampilan. Menunjukkan sejauh mana pekerjaan yang dilakukan 

membutuhkan sejumlah aktivitas yang berbeda untuk penyelesaian yang sukses. 
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2. Identifikasi Tugas. Meliputi unit pekerjaan yang bisa diidentifikasi, yang 

dikerjakan dari awal hingga akhir. Identifikasi tugas merupakan unsur dari 

pemerkayaan pekerjaan (job enrichment). 

3. Signifikansi Tugas. Menunjukkan dampak pekerjaan yang dilakukan terhadap 

orang lain. 

4. Otonomi. Merupakan seberapa besar kebebasan dan tanggung jawab yang 

dimiliki para karyawan dalam menjalankan pekerjaan. 

5. Umpan Balik. Merupakan keterangan yang diterima para karyawan mengenai 

seberapa baik mereka menjalankan tugas. 

Menurut Stoner (1991:59) terdapat lima indikator karakteristik pekerjaan yaitu:  

1. Keanekaragaman keterampilan : tingkat di mana pekerjaan membutuhkan 

berbagai kegiatan yang berbeda dengan berbagai keterampilan dan bakat 

individu yang berbeda. 

2. Identitas tugas : tingkat di mana pekerjaan membutuhkan penyelesaian 

keseluruhan dan bagian pekerjaan yang dapat diidentifikasi. 

3. Arti tugas : di mana pekerjaan memiliki dampak besar pada kehidupan atau 

pekerjaan orang lain. 

4. Otonomi  : tingkat di mana pekerjaan memungkinkan kebebasan individu 

dalam penjadwalan diskresi dan dalam menentukan prosedur yang akan 

digunakan. 
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5. Umpan balik: sejauh mana seseorang menerima informasi langsung dan jelas 

tentang keefektifan kinerjanya. 

Hal tersebut senada dengan pernyataan Hackman & Oldham (1980), Job 

Diagnostic Survey Scale  yang merupakan Skala pengukuran yang umum dipergunakan untuk 

mengukur karakteristik pekerjaan melalui lima karakteristik pekerjaan inti, yaitu: 

1. Keragaman ketrampilan (skill variety) 

Tingkat jumlah banyak sedikitnya ketrampilan yang perlu digunakan dalam 

menyelesaikan sebuah pekerjaan. Karena semakin banyak ketrampilan yang 

digunakan, dipercaya semakin kurang membosankan suatu pekerjaan. 

2. Jati diri Tugas (task identity) 

Tingkat sejauh mana seseorang dalam menyelesaikann pekerjaan secara 

keseluruhan. 

3. Tugas yang penting (task significance) 

Seberapa besarnya suatu pekerjaan memberikan dampak bagi rekan kerja dalam 

suatu perusahaan yang sama maupun orang lain di lingkungan sekitar. Jika 

tugas dirasakan penting dan berarti oleh karyawan, maka ia cenderung 

mendapatkan kepuasan kerja. 

4. Otonomi (autonomy) 

Kebebasan yang diberikan untuk menjadwalkan sendiri pekerjaan, 

ketidaktergantungan terhadap pimpinan, memutuskan sendiri prosedur yang 

akan digunakan dipercaya dapat menimbulkan kepuasan kerja bagi pekerja. 
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5. Umpan balik (feedback) 

Pemberian informasi tentang keberlangsungan, hasil dan keefektifan pekerjaan 

yang dilakukan. Sehingga dengan umpan balik tersebut dapat membantu 

meningkatkan tingkat kepuasan. 

2.2.3. Lingkungan Kerja 

A. Pengertian 

Lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung terhadap para karyawan. 

Lingkungan kerja yang kondusif dapat meningkatkan kinerja karyawan dan sebaliknya, 

lingkungan kerja yang tidak memadai akan dapat menurunkan kinerja karyawan. 

Kondisi lingkungan kerja dikatakan baik apabila manusia dapat melaksanakan kegiatan 

secara optimal, sehat, aman dan nyaman. Kesesuaian lingkungan kerja dapat dilihat 

dampaknya dalam jangka waktu yang lama. Lingkungan kerja yang kurang baik dapat 

menuntut tenaga kerja dan waktu yang lebih banyak dan tidak mendukung 

diperolehnya rancangan sistem kerja yang efisien. Menurut Robbins (2003) lingkungan 

adalah lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan diluar yang berpotensi 

mempengaruhi kinerja organisasi, lingkungan dirumuskan menjadi dua yaitu 

lingkungan umum dan lingkungan khusus. Lingkungan umum adalah segala sesuatu di 

luar organisasi yang memilki potensi untuk mempengaruhi organisasi. Lingkungan ini 

berupa kondisi sosial dan teknologi. Sedangkan lingkungan khusus adalah bagian 

lingkungan yang secara langsung berkaitan dengan pencapaian sasaran-sasaran sebuah 

organisasi.  
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Menurut Basuki (2005) lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang berada di 

lingkungan yang dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung 

seseorang atau sekelompok orang di dalam melaksanakan aktivitasnya. Menurut 

Mangkunegara (2005) lingkungan kerja yang dimaksud antara lain uraian jabatan yang 

jelas, target kerja yang menantang, pola komunikasi kerja yang efektif, iklim kerja dan 

fasilitas kerja yang relatif memadai. Nitisemito (1992) menyatakan bahwa lingkungan 

kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja dan yang dapat 

mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Lingkungan 

kerja terdiri dari lingkungan fisik dan nonfisik yang melekat pada karyawan sehingga 

tidak dapa dipisahkan untuk mendapatkan kinerja karyawan yang baik. Menurut 

Sedarmayanti (2009) lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik 

yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara 

langsung maupun secara tidak langsung. Sedangkan lingkungan kerja nonfisik adalah 

semua keadaan yang terjadi berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan 

atasan maupun dengan rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan.  

Masalah lingkungan kerja dalam suatu organisasi sangatlah penting, dalam hal 

ini diperlukan adanya pengaturan maupun penataan faktor-faktor lingkungan kerja 

dalam penyelenggaraan aktivitas organisasi. Sesuai dengan Keputusan Menteri 

Kesehatan No. 261/MENKES/SK/II/1998 Tentang : Persyaratan Kesehatan 

Lingkungan Kerja bahwa lingkungan kerja perkantoran meliputi semua ruangan, 

halaman dan area sekelilingnya yang merupakan bagian atau yang berhubungan 

dengan tempat kerja untuk kegiatan perkantoran. Persyaratan kesehatan lingkungan 
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kerja dalam keputusan ini diberlakukan baik terhadap kantor yang berdiri sendiri 

maupun yang berkelompok. Dari pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa 

lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar karyawan pada saat bekerja 

baik berupa fisik maupun nonfisik yang dapat mempengaruhi karyawan saat bekerja. 

Jika lingkungan kerja yang kondusif maka karyawan bisa aman, nyaman dan jika 

lingkungan kerja tidak mendukung maka karyawan tidak bisa aman dan nyaman.  

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja  

Faktor-faktor lingkungan kerja menurut Nitisemito (1992), yaitu :  

1) Warna. Dengan memakai warna yang tepat pada dinding ruangan dan alat-alat 

lainnya, kegembiraan dan ketenangan bekerja para pegawai akan terpelihara.  

2) Kebersihan lingkungan kerja. Apabila lingkungan kerja bersih maka karyawan 

akan merasa nyaman dalam melakukan pekerjaannya. Kebersihan lingkungan 

bukan hanya berarti kebersihan tempat mereka bekerja, tetapi jauh lebih luas 

dari pada itu misalnya kamar kecil yang berbau tidak enak akan menimbulkan 

rasa yang kurang menyenangkan bagi para karyawan yang menggunakannya, 

untuk menjaga kebersihan ini pada umumnya diperlukan petugas khusus, 

dimana masalah biaya juga harus dipertimbangkan disini.  

3) Penerangan. Dalam melaksanakan tugas karyawan membutuhkan penerangan 

yang cukup, apabila pekerjaan yang dilakukan tersebut menuntut ketelitian. 

Penerangan bukan terbatas pada penerangan listrik saja, tetapi juga penerangan 

sinar matahari. 
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4) Pertukaran udara. Apabila ventilasinya cukup maka kesehatan para karyawan 

akan terjamin. Selain ventilasi, konstrusi gedung dapat berpengaruh pula pada 

pertukaran udara. Misalnya gedung yang mempunyai plafond tinggi akan 

menimbulkan pertukaran udara yang banyak dari pada gedung yang 

mempunyai plafond rendah selain itu luas ruangan apabila dibandingkan 

dengan jumlah karyawan yang bekerja akan mempengaruhi pula pertukan udara 

yang ada.  

5) Jaminan keamanan. Keamanan akan keselamatan diri sendiri sering ditafsirkan 

terbatas pada keselamatan kerja, padahal lebih luas dari itu termasuk disini 

keamanan milik pribadi karyawan dan juga konstruksi gedung tempat. 

6) Kebisingan. Polusi suara dapat mengganggu konsentrasi dalam bekerja. 

Dengan terganggunya konsentrasi ini maka pekerjaan yang dilakukan akan 

banyak menimbulkan kesalahan atau kerusakan. Hal ini jelas akan 

menimbulkan kerugian. Kebisingan yang terus menerus mungkin akan 

menimbulkan kebosanan.  

7) Penataan Tata ruang. Luas ruangan letak ruangan, serta penataan benda-benda 

baik itu meja kursi lemari sangat mempengaruhi kenyamanan karyawan dalam 

bekerja.  
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Menurut Robbins-Coulter (1999) lingkungan dapat dibagi menjadi dua :  

1. Lingkungan Umum  

Lingkungan ini berupa kondisi sosial dan ternologi suatu organisasi yang 

memiliki potensi untuk mempengaruhi organisasi. Antara lain:  

a. Fasilitas kerja adalah segala sesuatu yang digunakan, dipakai, ditempati, dan 

dinikmati oleh karyawan, baik dalam hubungan langsung dengan pekerjaan 

maupun kelancaran pekerjaan sehingga dapat meningkatkan produktivitas atau 

prestasi kerja.  

b. Fasilitas alat kerja  

Seseorang karyawan atau pekerja tidak akan dapat melakukan pekerjaan tanpa 

disertai alat kerja.  

c. Fasilitas perlengkapan kerja  

Semua benda yang digunakan dalam pekerjaan tetapi tidak langsung 

berproduksi, melainkan sebagai pelancar dan penyegar dalam pekerjaan.  

d. Fasilitas sosial  

Fasilitas yang digunakan oleh karyawan yang berfungsi sosial meliputi, 

penyediaan kendaraan bermotor, musholla dan fasilitas pengobatan.  

e. Teknologi adalah alat kerja operasional yaitu semua benda atau barang yang 

berfungsi sebagai alat canggih yang langsung dgunakan dalam produksi seperti 

komputer, mesin pengganda, mesin hitung.  
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2. Lingkungan Khusus  

Lingkungan yang secara langsung berkaitan dengan pencapaian tujuan sebuah 

organsasi yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang 

dibebankan.  

C. Indikator pengukuran Lingkungan Kerja  

Indikator-indikator lingkungan kerja oleh Nitisemito (1992) yaitu sebagai berikut:  

1. Suasana kerja  

Suasana kerja adalah kondisi yang ada disekitar karyawan yang sedang 

melakukan pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan itu sendiri. 

Suasana kerja ini akan meliputi tempat kerja, fasilitas dan alat bantu pekerjaan, 

kebersihan, pencahayaan, ketenangan termasuk juga hubungan kerja antara orang-

orang yang ada ditempat tersebut.  

2. Hubungan dengan rekan kerja  

Hubungan dengan rekan kerja sangat mempengaruhi karyawan tetap tinggal 

dalam satu organisasi. hubungan yang harmonis diharapakan tercipta antara rekan kerja. 

Karena hal tersebut merupakan faktor penunjang proses dalam bekerja. 

3. Tersedianya fasilitas kerja  

Kelengkapan peralatan yang digunakan untuk mendukung kelancaran kerja.  
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Menurut Sedarmayanti (2009) indikator-indikator lingkungan kerja yaitu 

sebagai berikut:  

a. Penerangan  

Adanya penerangan yang terang tetapi tidak menyilaukan. Cahaya yang kurang 

jelas dapat mengakibatkan penglihatan menjadi kurang jelas, sehingga 

pekerjaan akan lambat, banyak mengalami kesalahan, dan pada akhirnya tujuan 

organisasi sulit tercapai.  

b. Sirkulasi udara 

Udara di sekitar dikatakan kotor apabila kadar oksigen dalam udara tersebut 

telah berkurang dan telah bercampur dengan gas atau bau-bauan yang 

berbahaya bagi kesehatan tubuh. Sumber utama adanya udara segar adalah 

adanya tanaman  disekitar tempat kerja. Tanaman merupakan penghasil oksigen 

yang dibutuhkan oleh manusia. 

c. Kebisingan di tempat kerja  

Kebisingan adalah polusi suara bunyi yang dapat mengganggu ketenangan 

bekerja, merusak pendengaran, dan menimbulkan kesalahan komunikasi, 

bahkan menurut penelitian, kebisingan yang serius dapat menyebabkan 

kematian.  

d. Bau tidak sedap 

Adanya bau-bauan tidak sedap di sekitar tempat kerja dapat mengganggu 

konsentrasi bekerja, serta mempengaruhi kepekaan indra penciuman. 
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Pemakaian “air condition” dapat  digunakan untuk mengurangi ataupun 

menghilangkan bau tidak sedap yang mengganggu disekitar tempat kerja.  

e. Keamanan dan keselamatan di tempat kerja  

Faktor keamanan perlu diwujudkan keberadaannya. Salah satu upaya untuk 

menjaga keamanan ditempat kerja, dapat memanfaatkan tenaga Satuan Petugas 

Pengaman (SATPAM). Dari dua pendapat yang berbeda yaitu dari Nitisemito 

(1992) dan Sedarmayanti (2009) peneliti mengambil indikator yaitu suasana 

kerja, hubungan dengan rekan kerja, tersedianya fasilitas kerja, penerangan, 

sirkulasi udara, kebisingan, bau tidak sedap, dan keamanan. 

2.2.4. Kinerja  

A. Pengertian 

Menurut Dessler (2009) Kinerja adalah prestasi actual seorang karyawan yang 

dibandingkan dengan prestasi  standar yang disusun sebagai acuan yang diharapkan 

dari karyawan sehingga dapat melihat karyawan sesuai dengan posisinya jabatanya. 

Selain itu dapat juga dilihat kinerja dari karyawan tersebut dengan karyawan lainnya. 

Menurut Hasibuan (2012) kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang 

dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.  

Menurut Rivai (2005) pengertian kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan 

seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas. 

Menurut Mathis dan Jackson (2006), kinerja karyawan adalah kontribusi yang 

diberikan oleh karyawan kepada perusahaan yang dapat diidentifikasi dari hasil kerja 
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karyawan. kinerja para karyawan individual adalah faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan suatu organisasi. Selain karyawan dapat menjadi keunggulan bersaing, 

mereka juga dapat menjadi liabilitas atau sebaliknya sebagai penghambat. Kinerja 

karyawan secara umum untuk kebanyakan pekerjaan meliputi elemen yaitu kuantitas 

dari hasil, kualitas dari hasil, ketepatan waktu dari hasil, kehadiran dan kemampuan 

bekerja sama. 

Kinerja bisa mempengaruhi berlangsungnya kegiatan suatu organisasi 

perusahaan, semakin baik kinerja yang ditunjukan oleh pegawai atau karyawan  akan 

sangat membantu dalam perkembangan organisasi atau perusahaan. Kinerja pegawai 

atau karyawan adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi 

kontribusi kepada organisasi. 

B. Faktor – Faktor Kinerja Karyawan 

Mathis dan Jackson (2006) mengatakan bahwa terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja, yaitu: 

1. Kemampuan Individu 

Kemampuan individual karyawan ini mencakup bakat, minat dan faktor 

kepribadian. Tingkat keterampilan merupakan bahan mentah yang dimiliki 

seorang karyawan berupa pengetahuan, pemahaman, kemampuan, 

kecakapan interpersonal dan kecakapan teknis. 

2. Usaha yang dicurahkan 

Usaha yang dicurahkan dari karyawan bagi perusahaan adalah etika kerja, 

kehadiran dan motivasinya. Tingkat usahanya merupakan gambaran 
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motivasi yang diperlihatkan karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan 

dengan baik. Karyawan yang memiliki kemampuan yang tinggi namun 

tidak memiliki upaya yang tinggi juga maka kinerja tidak akan menjadi 

baik. 

3. Dukungan Orgaisasional 

Dalam dukungan organisasional perusahaan menyediakan fasilitas 

karyawan meliputi pelatihan dan pengembangan, peralatan, teknologi dan 

manajemen. 

  

Berdasarkan tiga hal tersebut, disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu 

kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja (output) individu maupun kelompok dalam 

suatu aktivitas tertentu yang diakibatkan oleh kemampuan alami atau kemampuan yang 

diperoleh dari proses belajar serta keinginan untuk berprestasi. 

C. Indikator pengukuran Kinerja 

Adapaun pengukuran kinerja pegawai dengan mengacu dari sejumlah studi 

empiris, beberapa ahli berpendapat sebagai berikut : 

 Menurut Mathis dan Jackson (2006), Kinerja karyawan memiliki beberapa 

indicator, yaitu: 

1. Kuantitas hasil 

Jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai.  

2. Kualitas hasil 

Mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya). 
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3. Ketepatan waktu dari hasil 

Waktu harus dimanfaatkan sebaik mungkin dan secara optimal. 

4. Kehadiran atau absensi 

Tingkat kehadiran merupakan partisipasi karyawan pada perusahaan. 

5. Kemampuan dalam bekerja sama 

Kemampuan dalam bekerja sama dapat menciptakan rasa kerja sama dan 

kekompakan antar karyawan. 

Pengukuran Kinerja Menurut Mondy et al. (1999) sebagai berikut : 

1) Quantity of work : consider the volume ofwork achieved is productivity at an 

acceptable level. Mempertimbangkan jumlah pekerjaan, produktivitas pada suatu 

organisasi.  

2) Quality of work : consider accurancy,precision, reatness and completeness in 

handling assigned duties. Mempertimbangkan ketelitian, presisi, kerapihan dan 

kelengkapan di dalam menangani tugas-tugas.  

3) Depandability : consider degree to which employee can be relied on to meet work 

commitments. Mempertimbangkan tingkat kemampuan karyawan yang mana 

dapat dipercayakan untuk berkomitmen karyawan terhadap pekerjaannya,  

4) Initiative : consider self-reliance, resourcefulness, and willingness to accept 

responsibility. Mempertimbangkan kemandirian, fleksibilitas berfikir, dan 

kesediaan untuk menerima tanggung jawab.  
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5) Adaptability : consider ability torespond to changing requerements and 

conditions. Mempertimbangkan kemampuan untuk bereaksi dalam mengubah 

kebutuhan dan menyesuaikan sesuai kondisi yang ada.  

6) Cooperation : considerability to work for and with other. Are assigments, 

including overtime, willingly accepted. Mempertimbangkan kemampuan untuk  

bekerja sama dengan orang yang lain. Mencangkup lembur sepenuh hati. 

 

Pengukuran Kinerja Menurut Bernardine & Russell (1993) mengatakan senada 

dengan Mondy terdapat enam kriteria utama kinerja yang dapat dinilai, yaitu : 

1) Quality : the degree to which the process or result of carrying out an activity 

approaches perfection, in term of either conforming to some ideal way of 

performing the activity or fulfilling the activity’s intended perpose. Kualitas 

tingkat dimana proses atau hasil dari kegiatan yang sempurna dengan kata lain 

melaksanakan kegiatan dengan cara yang ideal atau sesuai atau menyelesaikan 

sesuatu dengan tujuan yang ditetapkan.  

2) Quantity : the amount produced, expressed in such term as dollar value, number 

of units, or number of completed activity cycles. Kuantitas : Besaran yang 

dihasilkan, dalam bentuk nilai dolar (biaya), sejumlah unit atau sejumlah kegiatan 

yang diselesaikan.  

3) Timelines : the degree to which an activity is completed, or a result produced, at 

the earliest time desirable from the standpoints of both coordinating with the 

outputs of others and maximizing the time available for other activities. 
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Ketepatan waktu : tingkat dimana kegiatan diselesaikan atau hasil yang 

diselesaikan dengan waktu yang lebih cepat dari yang ditetapkan dan 

menggunakan waktu yang tersedia untuk kegiatan lain.  

4) Cost effectiveness: the degree to which the use of organization’s resources (e.g 

human monetary, technological, material) is maximized in the sense of getting 

highest gain or reduction in loss from each unit or instance of use of a resource. 

Dimana tingkat penggunaan sumber-sumber orang (antara lain SDM, biaya, 

teknologi, materi) dimaksimalkan untuk mendapatkan target yang tertinggi atau 

sebaliknya, efektivitas berkurang.  

5) Need for supervision: the degree to which a performer can carry out a job 

function without either having to request supervisory assistance or requiring 

supervisory intervention to prevent an adverse outcome. Tingkat dimana seorang 

karyawan dapat melakukan pekerjaaan tanpa harus ditemani oleh pengawas atau 

tanpa harus mengikutsertakan intervesi dari pengawas untuk menghasillkan hasil 

kerja yang baik. 

6) Interpersonal impact : the degree to which a performer promotes feelings of self-

esteem, goodwill and comparativeness among coworkers and subordinates. 

Tingkat dimana pegawai menunjukan perasaan self esteem, goodwill dan 

kerjasama diantara rekan sekerja dan bawahan. 
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Pengukuran Kinerja Menurut (PP no 46. Tahun 2011 dan PERKA BKN no 1. 

Tahun 2013 mengungkapkan 6 kriteria kinerja: 

1) Orientasi Pelayanan 

Digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan yang diberikan selama 

menjalankan tugas kepada semua pemangku kepentingan. 

2) Integritas 

Digunakan untuk mengukur kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, 

norma dan etika yang ditetapkan oleh organisasi 

3) Komitmen 

Digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi menjalankan / menyelesaikan 

tugas dengan tanggung jawab 

4) Disiplin 

Digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban 

dan tidak melanggar larangan yang terdapat dalam peraturan perundangan atau 

peraturan kedinasan. 

5) Kerjasama 

Digunakan untuk mengukur tingkat dukungan atau partisipasi terhadap 

pelaksanaan tugas rekan kerja, atau kegiatan unit. 

6) Kepemimpinan 

Digunakan untuk mengukur tingkat keahlian atau partisipasi dalam mengelola 

penerapan pelaksanaan tugas terhadap bawahan. 
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2.2.5. Pengembangan Hipotesis 

 Menurut Arikunto (2010), hipotesis adalah alternative dugaan jawaban yang 

dibuat oleh peneliti bagi problematika yang diajukan dalam penelitiannya. Dugaan 

jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara yang akan diuji 

kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. 

1.  Pengaruh Karakteristik pekerjaan terhadap kebosanan kerja. 

 Setiap individu yang bekerja dalam suatu organisasi tentunya akan menghadapi 

berbagai macam karakteristik pekerjaan. Untuk itu diperlukan penyesuaian-

penyesuaian yang tepat terhadap segala macam karakteristik pekerjaan yang dihadapi 

sehingga pada akhirnya individu dapat memahami karakteristik pekerjaannya dengan 

baik. Jika individu memahami karakteristik pekerjaannya dengan baik tentunya akan 

meningkatkan kepuasan terhadap pekerjaannya sehingga meminimalisir terjadinya 

kebosanan kerja.  

 Menurut Claude femet et al (2013) menjelaskan bahwa Adanya hubungan 

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

dan dukungan sosial), dan burnout (kelelahan emosional, depersonalisasi, dan prestasi). 

Anja Van den Broeck et al (2008) mengatakan hal yang senada bahwa karakteristik 

pekerjaan berpengaruh positif dengan kejenuhan kerja. Artinya Semakin terstruktur 

pekerjaan terhadap jenis pekerjaannya maka dapat membuat tingkat kebosanan 

semakin tinggi.  

H1 : Ada pengaruh yang signifikan karakteristik pekerjaan terhadap kebosanan kerja 
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2.  Pengaruh Lingkungan kerja terhadap kebosanan kerja. 

Lingkungan kerja merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya 

kebosanan kerja, dimana lingkungan kerja merupakan potret realitas keadaan di dunia 

kerja yang terus berkembang, serta ditempat kerja dapat memberikan gambar mengenai 

hari ke hari kehidupan karyawan yang datang untuk bekerja, datang bersama-sama 

untuk tujuan yang sama, melaksanakan pekerjaan mereka, dan hidup dalam kerangka 

aturan dan peraturan perusahaan (Bhattacharya, 2012). Kepuasan kerja karyawan di 

perusahaan dikatakan tinggi apabila karyawan mudah mendapatkan informasi yang 

dibutuhkannya untuk melakukan pekerjaan serta nyaman terhadap kondisi di sekitar 

lingkungan kerjanya (Nugroho, 2013).  

Menurut Nela et al (2009), mengatakan bahwa Lingkungan kerja Kerja Fisik 

dan Lingkungan kerja non fisik secara simultan berpengaruh terhadap kejenuhan kerja 

karyawan sebesar 4,3%. Guobadia et al (2015) mengatakan bahwa Lingkungan kerja 

berpengaruh signifikan terhadap burnout pada rumah sakit di Nigeria. Kemudian ada 

Elide et al (2016) mengatakan bahwa lingkungan di tempat kerja memiliki hubungan 

yang signifikan dengan risiko burnout pada karyawan. O’ Mahony (2011) juga senada 

yang mengatakan bahwa lingkungan kerja mempunyai pengaruh dalam mengurangi 

risiko perawat mengalami burnout. Dan sedangkan Rentzou(2014) mengatakan bahwa 

kelelahan emosional terjadi pada guru berhubungan dengan kondisi tempat kerja yang 

negatif, tidaklah mengherankan bahwa burnout dapat terjadi. Artinya Semakin tinggi 

tingkat lingkungan kerja yang kondusif, maka maka akan semakin tinggi untuk tidak 

terjadi kebosanan 
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H2 : Ada pengaruh yang signifikan lingkungan kerja terhadap kebosanan kerja 

karyawan 

3.  Pengaruh Kebosanan kerja terhadap kinerja karyawan.  

Kejuhan merupakan hasil dari tekanan emosional yang konstan dan berulang, 

yang diasosiasikan dengan keterlibatan yang intensif dalam hubungan antar personal 

untuk jangka waktu yang lama oleh Maslach dan Leiter (1993). Hal tersebut senada 

dengan apa yang dinyatakan Pines & Aroson dalam Silvar (2001 ) yang menjelaskan 

kejenuhan didefinisikan sebagai keletihan fisik, emosi,dan mental yang terjadi dalam 

waktu yang panjang atas keterlibatan dengan orang-orang dalam berbagai situasi 

emosional yang menegangkan.  

Menurut Suryandari (2016) mengatakan bahwa terjadinya Burnout (kejenuhan 

kerja) serta Self Esteem( harga diri ) yang negatif dapat menyebabkan terjadinya 

penurunan pada kinerja guru. Neli Suharti et al (2013) dalam penelitiaanya 

menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kebosanan dengan kinerja 

perawat di Rumah sakit Metropolitan Medical Centre. Hal ini senada dengan Satriyo 

(2014) menemukan pengaruh signifikan secara langsung antara Burnout terhadap 

Kinerja Dosen Pada Universitas Widyagama Malang. Leksono (2014) kebosanan dan 

stres kerja dapat menurunkan kinerja karyawan. Artinya semakin tinggi tingkat 

kebosanan, maka semakin tinggi penurunan kinerja. 

H3 : Ada pengaruh yang signifikan kebosanan kerja terhadap kinerja karyawan. 
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4.  Pengaruh Karakteristik pekerjaan terhadap kinerja karyawan  

Karakteristik pekerjaan merupakan dasar bagi produktivitas organisasi dan 

kepuasan kerja karyawan yang memainkan peranan penting dalam kesuksesan dan 

kelangsungan hidup organisasi. Menurut Agung Panudju (2003), karakteristrik 

pekerjaan menunjukkan seberapa besar pengambilan keputusan yang dibuat oleh 

karyawan kepada pekerjaannya, dan seberapa banyak tugas yang harus dirampungkan 

oleh karyawan. Pada dasarnya setiap pekerjaan pasti mempunyai karakteristik sendiri-

sendiri. Antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain dimungkinkan adanya 

kesamaan karakteristik namun dipastikan bahwa mayoritas pekerjaan mempunyai 

perbedaan karakteristik.  

Menurut Lydia et al (2014), mengatakan bahwa Karakteristik pekerjaan 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan di hotel D’ season Surabaya. Hal tesebut 

senada dengan Indah et al (2015) juga mengatakan bahwa Ada pengaruh karakteristik 

pekerjaan terhadap kinerja karyawan pada Karyawan bagian Produksi Perusahaan 

Rokok Gagak Hitam Bondowoso. Hermawan (2012) mengatakan bahwa hasil analisis 

regresi berganda secara parsial diketahui ada pengaruh yang signifikan karakteristik 

pekerjaan terhadap kinerja karyawan PT. Sebra Cipta Mandiri Malang. Prastowo (2011) 

mengatakan bahwa Ada pengaruh signifikan secara parsial variabel karakteristik 

pekerjaan terhadap kinerja karyawan PT. Estika Pulau Mas Tegal. Artinya semakin 

terstruktur pekerjaan pegawai dengan pekerjaannya, maka semakin tinggi penurunan 

kinerja. 

H4 : Ada pengaruh yang signifikan karakteristik pekerjaan terhadap kinerja karyawan 
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5.  Pengaruh Lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 

Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan perlu diperhatikan, hal ini 

disebabkan karena lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung terhadap para 

karyawan. Lingkungan kerja yang kondusif dapat meningkatkan kinerja karyawan dan 

sebaliknya, lingkungan kerja yang tidak memadai akan dapat menurunkan kinerja 

karyawan. 

Menurut Suryani (2013), lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan Hotel Muria Semarang, dengan kontribusi sebesar 8,88%. Sofyan (2013) 

mengatakan bahwa hasil yang diperoleh bahwa koefisien Durbin-Watson bernilai 

0,801 yang menunjukan bahwa lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai Kantor BAPPEDA. Ojekou & Dorothy (2015) mengatakan bahwa lingkungan 

kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja perawat di Nigeria. Kemudian Sari (2009) 

juga mengatakan bahwa lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

bagian produksi PT. Glory Industrial Semarang II dengan koefisien parsial sebesar 

18,49%. Serta rahmawati et al (2014) menemukan hal yang sama bahwa Lingkungan 

kerja fisik dan non fisik berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Artinya 

Semakin tinggi tingkat kekondusifan lingkungan kerja, maka semakin tinggi kinerja. 

H5 : Ada pengaruh yang signifikan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 

6.  Pengaruh Karakteristik pekerjaan secara tidak langsung melalui kebosanan kerja 

terhadap kinerja karyawan. 

Karakteristik pekerjaan merupakan sifat-sifat yang terdapat dalam suatu pekerjaan. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa burnout memiliki korelasi positif dengan 
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beban kerja yang berlebihan. Cherniss (dalam Schaufeli dan Buunk, 1996) 

menambahkan bahwa Tuntutan atau beban kerja yang berlebihan menjadi akar 

penyebab burnout, dengan diperkuat strategi coping defensif, seperti menghindar 

(avoidance) dan menarik diri (withdrawal).  

Menurut Rahmawati (2007) karakteristik pekerjaan dan sikap terhadap  lingkungan 

kerja mempunyai pengaruh dan saling berhubungan dengan kebosanan kerja, dengan 

demikian variabel karakteristik pekerjaan dan sikap terhadap lingkungan kerja dapat 

digunakan sebagai prediktor untuk melihat adanya kebosanan kerja. Artinya Semakin 

terstruktur suatu pekerjaan dengan jenis pekerjaannya membuat tingkat untuk 

kebosanan tinggi dan semakin tinggi penurunan kinerja. 

H6 : Ada pengaruh yang signifikan karakteristik pekerjaan secara tidak langsung 

terhadap kinerja karyawan melalui kebosanan 

7.  Pengaruh Lingkungan kerja secara tidak langsung melalui kebosanan kerja 

terhadap kinerja karyawan 

Lingkungan kerja yang kurang menyenangkan akan mengakibatkan menurunnya 

hasil kerja karyawan dan timbulnya kebosanan atau kejenuhan kerja. Jika lingkungan 

kerja sangat menyenangkan maka akan menimbulkan semangat kerja dan 

meningkatnya hasil kerja dari karyawan itu sendiri. Hal ini senada dengan Nitisemito 

(1986) bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi semangat kerja dalam 

pelaksanakan tugas adalah lingkungan kerja. 

Menurut Rahmawati (2007) karakteristik pekerjaan dan sikap terhadap  lingkungan 

kerja memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan kebosanan kerja, Artinya 
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Semakin tinggi tingkat kondusif lingkungan kerja, maka semakin tinggi untuk tidak 

terjadi kebosanan sehingga meningkatnya kinerja. 

H7 : Ada pengaruh yang signifikan lingkungan kerja secara tidak langsung terhadap 

kinerja karyawan melalui kebosanan. 

2.2.6. Kerangka Penelitian 
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