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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Profil Akademi Maritim Yogyakarta (AMY) 

 Akademi Maritim Yogyakarta (AMY) sebagai institusi Pendidikan dan 

pelatihan (Diklat) kepelautan berdiri pada tahun 1964 yang bertujuan menghasilkan 

lulusan memiliki Lingkungan Kerja bidang kepelautan dan berorientasi untuk 

memenuhi kebutuhan industri pelayaran baik nasional maupun internasional. AMY 

memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan regulasi nasional dan internasional 

sesuai STCW 1978 dan amandemennya.  

 Dalam perkembangannya AMY untuk dapat eksis dan mampu bersaing dengan 

perguruan tinggi lain dalam mengisi dunia kerja memerlukan arah dan strategi – 

strategi, sehingga peningkatan kualitas lulusan berjalan secara terus – menerus seiring 

dengan perkembangan tatanan dan regulasi bidang kepelautan yang berlaku. Dukungan 

pemerintah terhadap dunia pelayaran saat ini sangat kuat dengan dicetuskan adanya tol 

laut di wilayah Indonesia. Hal ini membuka peluang yang seluas-luasnya bagi semua 

elemen khususnya yang terkait dengan industri maritim. Peluang sekaligus tantangan 

ini bagi Akademi Maritim Yogyakarta yang merupakan salah satu institusi yang 

menghasilkan SDM pelayaran harus mampu memberikan kontribusi yang positif, 

sehingga dapat berperan serta secara aktif untuk peningkatan perkembangan pelayaran 

tersebut. 

 Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas tentunya lembaga Pendidikan 

dan pelatihan harus memenuhi beberapa hal yang terkait dengan : (1) Legalitas lembaga, 
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(2) pengorganisasian, (3) sarana dan prasarana yang memadai, (4) SDM yang sesuai 

dengan persyaratan, (5) peralatan laboratorium sesuai dengan persyaratan, dan (6) 

kemitraan dengan institusi lain. Komponen – komponen tersebut tidak mudah untuk 

diwujudkan, sehingga diperlukan strategi pencapaian melalui arah dan kebijakan 

lembaga yang sesuai dengan standarisasi regulasi yang berlaku.  

B. Alamat 

 Jl. Magelang KM 4,4 kotak pos 42, Telepon / Fax (0274) 586263, Webside & 

email : http/www/akademimaritim.com || e-mail : akademi@akademimaritim.com. 

C. Jurusan / Program Studi  

 Sampai dengan saat ini Akademi Maritim Yogyakarta membuka tiga jurusan 

dengan Program Diploma III dan Diklat Kepelautan Ahli Teknika Tingkat III (ATT-

III) dan Ahli Nautika Tingkat III (ANT-III), adapun profil ketiga jurusan tersebut 

adalah sebagai berikut :  

1. Jurusan Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga, untuk menghasilkan lulusan Ahli 

Madya Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga (D III), dan telah mendapat peringkat 

Akreditasi B dari BAN-PT Nomor : 481/ BAN-PT/ Akred/I/Dpl-III/XII/2014 

Tanggal : 29 Desember 2014. 

2. Jurusan Nautika, untuk menghasilkan Lulusan Ahli Madya Nautika Pelayaran 

(D III), dan telah mendapatkan Peringkat Akreditasi C dari BAN – PT Nomor : 

010/ BAN-PT/Al—XII/Dpl-III/VI/2012 Tanggal : 8 Juni 2012 dan Ahli 

Nautika Tingkat III (ANT III) telah mendapatkan Sertifikat Pengesahan 

Program Diklat Kepelautan atau Certificate Of Approval For Seafarers Training 
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Program dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan 

R.I No : PH. 34/ 2/19/DJPL. 08, dan sekarang dalam proses pengajuan approval 

sesuai dengan PM 70 Kemenhub implementasi dari STCW 1978 

amandemennya.  

3. Jurusan Teknika, untuk menghasilkan lulusan ahli Madya Teknika (D-III), dan 

telah mendapat peringkat Akreditasi B dan BAN-PT Nomor : 009/BAN -

PT/Ak—XII/Dpl-III/V/2012 Tanggal : 31 Mei 2012, dan ahli Teknikaa Tingkat 

III (ATT III) telah mendapatkan Sertiikat Pengesahan Diklat Kepelautan atau 

Certificate Of Approval For Seafarers Training Program dari Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan RI No : 

PH.34/2/18/DJPL.08, dan sekarang dalam proses pengajuan approval sesuai 

dengan PM 70 Kemenhub Implementasi dari STCW 1978 amandemennya. 

D. Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Akademi 

1. Visi Akademi 

Menjadikan Akademi Maritim Yogyakarta (AMY) sebagai perguruan tinggi 

kemaritiman yang berorientasi global untuk menghasilkan lulusan berkualitas 

sesuai kebutuhan pengguna 

2. Misi Akademi 

a. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai standar kualitas nasional maupun 

internasional. 

b. Membudayakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
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c. Memberdayakan dan mengembangkan sarana dan prasarana serta SDM 

sesuai kebutuhan dunia kerja melalui kegiatan belajar mengajar dan kultur 

kampus. 

d. Membentuk karakter taruna sesuai kebutuhan dunia kerja melalui kegiatan 

belajar mengajar dan kultur kampus. 

e. Menjalin kerja sama dengan stakeholder baik dalam negeri maupun luar 

negeri. 

3. Tujuan Akademi 

Membentuk taruna yang berkarakter, cakap, terampil dan mampu mengikuti 

perkembangan teknologi di bidang kemaritiman sesuai standar nasional 

maupun internasional serta berdaya saing tinggi. 

4. Sasaran mutu Akademi 

a. Meningkatkan lulusan yang memiliki karakter dan Lingkungan Kerja yang 

sesuai dengan keahliannya, yang ditandai dengan 75% terserapnya lulusan 

oleh pengguna pada tahun 2018 dengan masa tunggu  bulan. 

b. Memenuhi persyaratan 100% sarana dan prasarana laboratorium untuk 

kebutuhan Lingkungan Kerja lulusan pada tahun 2017. 

c. Terpenuhinya rerata indek Prestasi Komulatif lulusan minimal 3.0 pada 

tahun 2017. 

d. Meningkatkan jalinan kerja sama dengan stakeholder baik dalam negeri 

maupun luar negeri 
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E. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jurusan  

a) Visi Jurusan Teknika 

Menjadikan Jurusan Teknika sebagai jurusan yang berorientasi global untuk 

menghasilkan lulusan yang berkualias sesuai kebutuhan pengguna.  

b) Misi Jurusan Teknika 

a. Menyelenggarakan proses Pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan 

pengabdian, kepada masyarakat pada bidang ilmu teknika sesuai dengan 

standar kualitas nasional maupun internasional yang diberlakukan 

b. Membentuk karakter taruna sesuai kebutuhan dunia kerja melalui kegiatan 

belajar mengajar dan kultur kampus. 

c) Tujuan Jurusan Teknika 

Membentuk taruna yang berkarakter, cakap dan terampil, dan sanggup 

mengikuti perkembangannya dibidang ilmu teknika sesuai berstandar Nasional 

dan Internasional yang diberlakukan 

d) Sasaran Jurusan Teknika 

a. Meningkatkan lulusan yang memiliki karakter dan Lingkungan Kerja yang 

sesuai dengan keahliannya, yang ditandai dengan 75% terserapnya lulusan 

oleh pengguna pada tahun 2018 dengan masa tunggu 3 bulan. 

b. Memenuhi persyaratan 100% sarana dan prasarana laboratorium untuk 

kebutuhan Lingkungan Kerja lulusan pada tahun 2017. 

c. Terpenuhinya rerata indek Prestasi Komulatif lulusan minimal 3.0 pada 

tahun 2017. 
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e) Visi Jurusan Nautika  

Menjadikan program studi Nautika sebagai jurusan yang berorientasi global 

untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai kebutuhan pengguna. 

f) Misi Nautika 

a. Menyelenggarakan proses Pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan 

pengabdian kepada masyarakat pada bidang ilmu nautika sesuai dengan 

standar kualitas nasional maupun Internasional yang berlaku. 

b. Membentuk karakter Taruna sesuai kebutuhan dunia kerja melalui Kegiatan 

Belajar Mengajar dan kultur kampus. 

g) Tujuan Jurusan Nautika 

Membentuk taruna yang berkarakter, cakap dan terampil, sanggup mengikuti 

perkembangannya di bidang ilmu nautika sesuai berstandar Nasional dan 

Internasional yang berlaku. 

h) Sasaran Jurusan Nautika 

a. Meningkatkan lulusan yang memiliki karakter dan Lingkungan Kerja yang 

sesuai dengan keahliannya, yang ditandai dengan 75% terserapnya lulusan 

oleh pengguna pada tahun 2018 dengan masa tunggu 8 bulan. 

b. Memenuhi persyaratan 100% sarana dan prasarana. Laboratorium untuk 

kebutuhan Lingkungan Kerja lulusan pada tahun 2017. 
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Bab ini akan membahas tentang analisis hasil penelitian mengenai “Pengaruh 

Karakteristik Pekerjaan dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dengan 

Kebosanan Sebagai Variabel Intervening Pada Akademi Maritim Yogyakarta”. 

Pembahasan analisis hasil penelitian ini adalah analisis kuantitatif yang menggunakan 

analisis Regresi Linier Model Jalur (Path Analysis) dan pengujian hipotesis. Pada bab 

tiga metode telah dijelaskan bahwa pengumpulan data penelitian dilakukan dengan 

cara memberikan kuesioner kepada responden penelitian yaitu Seluruh pegawai 

Akademi Maritim Yogyakarta.  

Dalam penelitian ini disebarkan 75 kuesioner pada 75 responden. Kuesioner 

yang dikembalikan sebanyak 75 eksemplar, sehingga respon rate-nya sebanyak 100%. 

Kuesioner yang terjawab layak dianalisis dalam penelitian ini sebanyak 75 kuesioner. 

Rincian perolehan kuesioner dalam penelitian ini dapat dilihat pada lampiran 

rekapitulasi data. Setelah data terkumpul, kemudian data diedit (editing), diberi kode 

(coding), dan ditabulasikan (tabulation). Untuk selanjutnya dianalisis dengan bantuan 

program statistik komputer SPSS for Windows. 
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4.1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen  

 

4.1.1. Hasil Uji Validitas Instrumen   

 

          Berikut ini hasil pengujian validitas instrumen penelitian seperti pada tabel 4.1. 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas Item-item Variabel Karakteristik Pekerjaan (X1)  

Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas Item-item Variabel Kepribadian (X1)  

Indikator Correlations Sig. Level of 

Significant 

Keterangan 

X1.1 0.704 0.000 0,05 Valid 

X1.2 0.688 0.000 0,05 Valid 

X1.3 0.693 0.000 0,05 Valid 

X1.4 0.715 0.000 0,05 Valid 

X1.5 0.726 0.000 0,05 Valid 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 Lampiran 3 

  Dari Tabel 4.1 tersebut di atas dapat diketahui bahwa nilai nilai sig. < 0,05, 

sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner pada item-item pertanyaan pada variabel 

karakteristik pekerjaan adalah valid. 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Validitas Item-item Variabel Lingkungan Kerja (X2) 

 

Indikator Correlations Sig. Level of 

Significant 

Keterangan 

X2.1 0.675 0,000 0,05 Valid 

X2.2 0.770 0,000 0,05 Valid 

X2.3 0.667 0,000 0,05 Valid 

X2.4 0.672 0,000 0,05 Valid 

X2.5 0.749 0,000 0,05 Valid 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 Lampiran 3 
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 Dari Tabel 4.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa nilai sig. < 0,05, sehingga 

seluruh pertanyaan dalam kuesioner pada item-item pertanyaan pada variabel 

lingkungan kerja adalah valid. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Validitas Item-item Variabel Kebosanan (Y1)  

 

Indikator Correlations Sig. Level of 

Significant 

Keterangan 

Y1.1 0,791 0,000 0,05 Valid 

Y1.2 0,738 0,000 0,05 Valid 

Y1.3 0,759 0,000 0,05 Valid 

Y1.4 0,755 0,000 0,05 Valid 

Y1.5 0,811 0,000 0,05 Valid 
Sumber : Data Primer Diolah, 2017 Lampiran 3 

 Dari Tabel 4.3 tersebut di atas dapat diketahui bahwa nilai nilai sig. < 0,05, 

sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner pada item-item pertanyaan pada variabel 

kebosanan adalah valid. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Validitas Item-item Variabel Kinerja (Y2) 

 

Indikator Correlations Sig. Level of 

Significant 

Keterangan 

Y2.1 0,862 0,000 0,05 Valid 

Y2.2 0,929 0,000 0,05 Valid 

Y2.3 0,850 0,000 0,05 Valid 

Y2.4 0,848 0,000 0,05 Valid 

Y2.5 0,807 0,000 0,05 Valid 
Sumber : Data Primer Diolah, 2017 Lampiran 3 

Dari Tabel 4.4 tersebut di atas dapat diketahui bahwa nilai nilai sig. < 0,05, sehingga 

seluruh pertanyaan dalam kuesioner pada item-item pertanyaan pada variabel kinerja 

adalah valid. 
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4.1.2. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen   

          Berikut ini hasil uji reliabilitas instrumen variabel Karakteristik Pekerjaan, 

Lingkungan Kerja, Kebosanan Pegawai, dan Kinerja. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

Variabel  Cronbach Alpha Nilai Kritis Keterangan 

Karakteristik 

Pekerjaan 
0,744 ≥ 0,70 Reliabel 

Lingkungan Kerja 0,713 ≥ 0,70 Reliabel 

Kebosanan 0,818 ≥ 0,70 Reliabel 

Kinerja 0,888 ≥ 0,70 Reliabel 
Sumber : Data Primer Diolah, 2017 Lampiran 3 

    Dari Tabel 4.5 tersebut di atas dapat diketahui bahwa koefisien Cronbach's 

Alpha> 0,70 sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner pada item-item pertanyaan 

pada variabel Karakteristik Pekerjaan, Lingkungan Kerja, Kebosanan dan Kinerja 

adalah reliabel. 

4.2. Analisis Deskriptif  

4.2.1. Karakteristik Responden 

       Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 75 reponden, maka 

dapat diidentifikasikan mengenai karakteristik responden sebagai berikut : 

1.   Jenis Kelamin 

  Berdasarkan jenis kelamin, maka responden dalam penelitian ini 

diklasifikasikan pada tabel 4.6 sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 

                                      Jenis Kelamin Responden 

No Jenis Kelamin Jumlah % 

1 Laki-laki 58 77,33 

2 Perempuan 17 22,67 

Total                                         75                 100,0 
Sumber : Data Primer, Diolah, 2017. 

 Berdasarkan Tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa responden dalam 

penelitian ini sebagian besar adalah laki-laki sebanyak 58 responden atau 77,33 

persen dan perempuan sebanyak 17 responden atau 22,67 persen yang mana 

pegawai tersebut menjabat di bidang staf administrasi. Sedangkan sebagian 

besar karyawan Akademi Maritim Yogyakarta lebih banyak dari jenis kelamin 

laki-laki yang dibutuhkan lembaga ini dimana tenaga kerja laki-laki lebih 

kompeten melaksanakan kegiatan lapangan dalam hal perbengkelan dan ilmu 

perkapalan. 

2.  Umur 

 Berdasarkan umur, maka responden dalam penelitian ini diklasifikasikan 

berdasarkan umur produktif pegawai menurut Hurlock (1996), sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

 Tabulasi Umur Responden  

Usia Kategori Jumlah % 

25-29 Usia Pekerja Aktif 3 4 

30-39 Usia Puncak Produktif 14 18,67 

40-60 Menurunnya Produktifitas 58 77,33 

Total 75 100,0 

Sumber : Data Primer, Diolah, 2017. 

  Berdasarkan Tabel 4.7 dapat disimpulkan bahwa responden dalam 

penelitian ini yang paling banyak dari rentan usia 40-60 tahun yaitu sebanyak 
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58 responden atau 77,33 persen. Diikuti dengan persentase terbesar setelahnya, 

yaitu rentan usia 30-39 tahun atau sebanyak 14 orang atau 18,67 persen dan 

rentan usia 25-29 tahun menempati posisi terakhir yaitu 3 orang. Pada usia emas 

25-29 tahun adalah usianya pekerja aktif untuk mulai menuai hasil dari apa 

yang dikerjakan sejak pertama kali mereka menyelesaikan jenjang pendidikan 

di perguruan tinggi maupun sekolah menengah. Sayangnya tidak ada satupun 

responden yang usianya diantara 25-29 tahun.  

  Ketika berada di usia 40-60 tahun, seseorang sudah memasuki kategori 

usia senior. Pada umumnya, seseorang di usia tersebut adalah masa dimana 

seseorang sudah selayaknya mewariskan atau membagikan ilmu, kompetensi 

serta pengalamannya selama bekerja kepada mereka yang berusia lebih muda. 

Dalam hal ini responden yang berada pada rentan usia 40-60 adalah 58 orang 

atau 77,33 persen.  

  Sehingga dapat disimpulkan pegawai Akademi Maritim Yogyakarta 

didominasi usia antara 40-60 tahun dimana pada usia tersebut adalah masa 

dimana mulai menurunnya produktifitas seperti kompetensi fisik dan psikologis 

yang jelas nampak pada setiap orang. 

3. Tingkat Pendidikan 

 Berdasarkan tingkat pendidikan, maka responden dalam penelitian ini 

diklasifikasikan pada tabel 4.8 sebagai berikut: 
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 Tabel 4.8 

                                          Tingkat Pendidikan Responden 

No Pendidikan Jumlah % 

1 SD 1 1,33 

2 SLTP 2 2,67 

3 SLTA 7 9,33 

5 DII 3 4 

6 DIII 4 5,33 

7 DIV 20 26,67 

8 S1 9 12 

9 S2 28 37,33 

10 S3 1 1.33 

                        Total                          75                    100,0 
Sumber : Data Primer Diolah, 2017. 

 Berdasarkan Tabel 4.8 disimpulkan bahwa sebagian besar responden 

berpendidikan S2 sebanyak 28 responden atau 37,33 persen dan sebagian kecil 

berpendidikan SD dan S3 sebanyak masing-masing 1 responden atau 1,33 

persen dan 20 responden atau 26,67 persen berpendidikan DIV sebagai 

terbanyak kedua setelah S2. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi pendidikan, 

Pegawai Akademi Maritim Yogyakarta mayoritas mempunyai pendidikan 

tingkat menengah. 

Menurut Anderson dalam Mappiere (1983), mengatakan bahwa faktor 

yang paling penting dalam individu mencapai kedewasaan emosional adalah 

pengalaman yang individu dapat selama menjalani pendidikan formal. Di 

dalam pendidikan banyak hal-hal yang bisa diambil, selain ilmu pendidikan itu 

sendiri, dunia pendidikan dapat memberikan pelajaran-pelajaran yang berharga 

dalam hal kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Tiap jenjang 
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pendidikan memiliki tingkatan masing-masing dalam hal pengetahuan, proses 

pemecahan masalah, penalaran, serta emosional.  

Terdapat survey yang menyatakan bahwa seseorang yang mempunyai 

jenjang pendidikan SMA mengalami kematangan emosi yang cukup stabil 

sedangkan seseorang yang mempunyai jenjang pendidikan dibawah SMA 

mengalami kematangan emosi yang tidak stabil (Rizky,2010). Kematangan 

emosi sangat dibutuhkan oleh seorang polisi pamong praja, dimana dalam 

menjalankan tugas penertiban banyak dijumpai masalah yang berkaitan dengan 

emosional.  

4.3. Analisis Variabel Penelitian 

 Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, jawaban dari responden telah 

direkapitulasi kemudian dianalisis untuk mengetahui Karakteristik Pekerjaan, 

Lingkungan Kerja, Kebosanan dan Kinerja. Analisis data ini melalui dua tahap, 

yaitu analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Nilai rata-rata dari masing-masing 

responden dari kelas interval dengan jumlah kelas sama dengan 5, sehingga dapat 

dihitung sebagai berikut: 

   Interval =  

  Interval =  

 

  Interval =            = 0,83 
6-1 

6 
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          Adapun kategori dari masing-masing interval adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.9 

Interval Skala 

 
Interval Kategori 

1,00 s/d 1,82 Sangat Buruk 

1,83 s/d 2,66 Buruk 

2,67 s/d 3,49 Kurang Baik 

3,50 s/d 4,32 Cukup Baik 

4,33 s/d 5,16 Baik 

5,17 s/d 6,00 Sangat Baik 
Sumber: Lampiran Hasil Olah Data Statistik Deskriptif, 2018 Lampiran 4 

 

4.3.1.  Variabel Karakteristik Pekerjaan 

 Memiliki Karakteristik Pekerjaan yang baik merupakan kebutuhan yang setiap 

saat harus kita jalankan begitu juga bagi seorang pegawai. Berdasarkan lampiran 4 dari 

75 responden yang diambil sebagai sampel, diketahui sebagian besar responden 

menilai Karakteristik Pekerjaan AMY tergolong baik (Mean 4,67 skala interval), dan 

apabila merujuk pada frekuensi skor yang diberikan responden di setiap item variabel 

Karakteristik Pekerjaan dapat diketahui responden lebih dominan memberikan skor 

dengan nilai 5 (lima) terkecuali item 1 dimana  pada item 1 responden lebih banyak 

memberi skor 3 (tiga), tetapi secara keseluruhan Karakteristik Pekerjaan yang dimiliki 

pegawai AMY tergolong baik namun belum optimal.  

 Hal diatas menunjukkan bahwa responden masih ada yang belum mampu 

bersikap tenang saat menghadapi masalah, sebagian kecil responden belum mampu 

mengendalikan stres di tempat kerja, responden masih ada yang menunjukan prilaku 

yang kurang menyenangkan. Responden masih ada yang bersikap tidak ramah, 

responden telah memiliki semangat yang tinggi untuk mencari teman (minat berteman), 
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baik dengan atasan, teman sejawat dan pegawai baru, responden sering mengikuti 

berbagai kegiatan (aktif dalam kegiatan).  

 Masih ada responden yang tidak memiliki semangat yang tinggi, responden 

lebih senang bekerja sendiri dibanding jika berkolaborasi dengan tim saat menjalankan 

tugas. masih terdapat responden yang keberatan jika dibebankan dengan pekerjaan 

yang berat, dan pegawai jarang tidak hadir.  

4.3.2.  Variabel Lingkungan Kerja  

 Lingkungan Kerja, pengetahuan dan keterampilan juga sikap yang dimiliki oleh 

seorang pegawai akan menentukan kesiapannya untuk mengerjakan suatu pekerjaan. 

Berdasarkan lampiran 4 dari 75 responden yang diambil sebagai sampel, diketahui 

kebanyakan responden menilai Lingkungan Kerja AMY, Tinggi (Mean 4,45 skala 

interval) dan apabila merujuk pada frekuensi skor yang diberikan responden di setiap 

item variabel Lingkungan Kerja dapat diketahui responden lebih dominan memberikan 

skor dengan nilai 5 (lima), terkecuali item 3, pada item 3 responden lebih banyak 

memberi skor 2 (dua) dan 3 (tiga), tetapi secara keseluruhan hasil tersebut 

mengindikasikan Lingkungan Kerja yang dimiliki pegawai AMY tergolong baik akan 

tetapi belum optimal.  

 Hasil diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden sebagian besar 

mampu berkomunikasi dengan baik pada waktu melaksanakan tugas dan sebagian kecil 

kurang menguasai komunikasi yang baik, responden mampu mengkomunikasikan visi 

dan misi institusi kepada masyarakat tetapi sebagian kecil responden tidak mengetahui 

visi dan misi organisasi mereka, dan sebagian besar responden mampu mengerjakan 
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tugas yang sangat sulit dan berusaha untuk memecahkannya dan sebagian kecilnya 

tidak. 

Secara keseluruhan Lingkungan Kerja yang dilimiki oleh pegawai AMY 

tergolong “Baik” akan tetapi belum optimal. Menurut Snell & Dean (1992), 

mengemukakan bahwa apabila Lingkungan Kerja karyawan buruk maka pegawai akan 

menggunakan waktu dan usaha yang lebih besar dari pada karyawan berlingkungan 

kerja tinggi untuk menyelesaikan suatu pekerjaan agar dapat melaksanakan pekerjaan 

tersebut dengan baik.  

4.3.3.  Variabel Kebosanan Pegawai 

Setiap orang yang bekerja di suatu perusahaan atau organisasi harus memiliki 

komitmen dalam bekerja, karena apabila pegawai tidak memiliki komitmen dalam 

bekerja maka tujuan dari perusahaan atau organisasi tersebut tidak akan tercapai. 

Berdasarkan lampiran 4 dari 75 responden yang diambil sebagai sampel, diketahui 

kebanyakan responden menilai Kebosanan Pegawai AMY, Tinggi (Mean 4,46 skala 

interval) dan apabila merujuk pada frekuensi skor yang diberikan responden di setiap 

item variabel Kebosanan pegawai dapat diketahui responden lebih dominan 

memberikan skor dengan nilai 5 (lima) terkecuali item 1 dan 2 dimana  pada item 1 

hasil dari responden lebih bervariatif dengan memberi skor 3 (tiga) dan 4 (empat), 

tetapi secara keseluruhan yang mengindikasikan Kebosanan yang dimiliki pegawai 

AMY tergolong rendah akan tetapi belum optimal.  
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Hasil diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden mempunyai rasa 

memiliki yang kuat terhadap organisasi dan sebagian kecil tidak, sebagian besar 

responden membanggakan organisasi kepada orang lain diluar organisasi dan sebagian 

kecil tidak, sebagian besar responden merasa terikat secara emosional pada organisasi 

dan sebagian kecil tidak, sebagian besar responden akan sangat bahagia menghabiskan 

sisa karir responden di organisasi dan sebagian kecil tidak, sebagian besar responden 

senang berdiskusi mengenai organisasi dengan orang lain di luar organisasi dan 

sebagian kecil tidak, dan sebagian besar responden menganggap organisasi ini 

memiliki arti yang sangat besar dan sebagian kecil tidak.  

4.3.4.  Variabel Kinerja Pegawai 

 Penilaian kinerja digunkan untuk mengevaluasi seberapa baik pegawai 

melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan standar kinerja yang 

ditetapkan organisasi. Berdasarkan lampiran 4 dari 75 responden yang diambil sebagai 

sampel, diketahui sebagian besar atasan menilai Kinerja Pegawai AMY, Baik (Mean 

4,76 skala interval) dan apabila merujuk pada frekuensi skor yang diberikan atasan 

untuk pegawai di setiap item variabel kinerja pegawai dapat diketahui atasan lebih 

dominan memberikan skor dengan nilai 5 (lima) yang mengindikasikan kinerja 

pegawai AMY tergolong baik namun belum optimal.  

 Hasil diatas menunjukkan bahwa masih terdapat responden yang belum dapat 

cermat, masih ada yang membuat kesalahan dalam menyelesaikan tugas, selama 

bekerja hasil pekerjaan pegawai masih ada yang sama bila dibandingkan dengan waktu 

yang lalu (tidak mengalami peningkatan), masih terdapat pegawai datang dan pulang 
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kerja tidak tepat waktu, tidak semua pegawai bisa menyelesaikan masalah atau tugas 

dengan cara mandiri, masih ada pegawai yang belum mampu mengarahkan dan 

memimpin anggota kelompok pada setiap pekerjaan yang harus diselesaika secara 

kelompok. 

Tabel 4.10 

Rekapitulasi Deskriptif 

 

Variabel Rata- Rata Keterangan 

Karakteristik Pekerjaan (X1) 4,67 Baik 

Lingkungan Kerja (X2) 4,45 Baik 

Kebosanan Pegawai (Y1) 4,46 Baik 

Kinerja Pegawai (Y2) 4,76 Baik 
Sumber: Lampiran Hasil Olah Data Statistic Deskriptif, 2018 Lampiran 4 

 

4.4. Uji Asumsi Klasik 

4.4.1. Uji Multikolinearitas 

  Uji Multikolinearitas adalah suatu keadaan dimana salah satu atau  lebih 

variabel independen dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel 

independen lainnya. Salah satu asumsi rsegresi linier klasik adalah tidak adanya 

multikolinearitas sempurna (no perfect multikolinearitas). Suatu model regresi 

dikatakan terkena multikolinearitas apabila terjadi linier yang perfect atau exact di 

antara beberapa atau semua variabel bebas. Akibatnya akan sulit untuk melihat 

pengaruh secara individu variabel bebas terhadap variabel tak bebas (Maddala, 1999). 

Pendeteksian multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan metode VIF. 

 

 Kriteria pengujian : 
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 Jika VIF > 10, maka ada multikolinearitas  

 Jika VIF < 10, maka tidak ada multikolinearitas 

 Hasil uji multikolinearitas dengan metode VIF sebagai berikut: 

                   Tabel 4.11 

Hasil Uji Multikolinearitas dengan Metode VIF 

 

Variabel VIF Nilai Kritis Keterangan 

Karakteristik Pekerjaan 

(X1) 
1.311 

10 Tidak ada multikolinearitas 

Lingkungan Kerja (X2) 1.950 10 Tidak ada multikolinearitas 

Kebosanan (Y1) 2.256 10 Tidak ada multikolinearitas 

Sumber: Lampiran Hasil Olah Data Uji VIF, 2018 Lampiran 6 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dengan metode VIF, nilai VIF < 10, 

artinya bahwa semua variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas, sehingga tidak 

membiaskan interprestasi hasil analisis regresi.   

4.4.2. Uji Heteroskedastisitas 

 Homoskedastisitas adalah situasi dimana varian (σ2) dari faktor pengganggu 

atau disturbance term adalah sama untuk semua observasi X. Penyimpangan 

terhadap asumsi ini yaitu disebut heteroskedastisitas yaitu apabila nilai varian (σ2) 

variabel tak bebas (Yi) meningkat sebagai akibat dari meningkatnya varian dari 

variabel bebas (Xi), maka varian dari Yi tidak sama (Insukindro, 2003). Pendeteksian 

heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan metode Glejser. Caranya 

dengan melihat nilai signifikansinya > 0,05, sehingga tidak terkena  

heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). 

Hasil uji heteroskedastisitas dengan Glejser sebagai berikut: 



102 
 

                                                      Tabel 4.12 

Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Glejser 

 

Variabel t-statistik Sig. Keterangan 

Karakteristik Pekerjaan 

(X1) 
-0,296 0,768 Homoskedastisitas 

Lingkungan Kerja (X2) -0,537 0,593 Homoskedastisitas 

Kebosanan Pegawai 

(Y1) 
-0,707 0,482 Homoskedastisitas 

Sumber: Lampiran Hasil Olah Data Uji Heteroskedastisitas 2018, Lampiran 6 

   Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan Glejser 

terlihat bahwa nilai signifikansinya > 0,05. Hal ini berarti model yang diestimasi 

bebas dari heteroskedastisitas. 

4.5. Analisis Regresi Linier  

4.5.1. Hasil Analisis Regresi Linier Model Jalur Dengan Metode OLS 

 Analisis dalam penelitian ini adalah analisis Regresi Linier Model Jalur. Analisis 

ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Karakteristik Pekerjaan dan Lingkungan 

Kerja terhadap Kinerja dengan Kebosanan Pegawai sebagai variabel intervening. 

Berikut ini tabel 4.13 hasil Regresi Linier Model Jalur: 

    Tabel 4.13 

     Hasil Regresi Linier Model Metode OLS 

 

Variabel 
Koefisien 

Unstandardized 

Koefisien 

Standardized 
t   Sig. 

Konstanta 0.409  0.949 0.346 

Karakteristik 

Pekerjaan (X1) 
0.261 0.281 3.360 0.001 

Lingkungan Kerja 

(X2) 
0.661 0.602 7.202 0.000 

R2                               :     0,557 

Adjusted R2       :    0,544 
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F-statistik                    :45,261, Sig. = 0,000 

N                      :   75 

Variabel Dependen (Y1) : Kebosanan 

Sumber: Hasil Olah Data Regresi Linier Model Jalur, 2018 Lampiran 5 

          Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program statistik 

komputer SPSSfor Windows diperoleh hasil persamaan Regresi Linier Berganda 

sebagai berikut:  

       Y1 = 0,409 + 0,261X1 + 0,661X2  (Unstandardized) 

          Pada persamaan di atas ditunjukkan pengaruh Karakteristik Pekerjaan dan 

Lingkungan Kerja terhadap Kebosanan Pegawai Pegawai. Adapun arti dari 

koefisien regresi tersebut adalah:  

a) Nilai (constant) menunjukan nilai sebesar 0,409 artinya jika nilai 

variabel independent (bebas) nol maka nilai varibel dependen (terikat) sebesar 

0,409 dalam hal ini jika Rasio X1 dan X2 bernilai 0,00 (nol)  

b) Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukan koefisien regresi Karakteritik 

pekerjaan terhadap Kebosanan sebesar = 0,261  

Koefisien regresi positif (searah) artinya, jika Karakteristik Pekerjaan (X1) 

meningkat, maka Kebosanan (Y1) akan menurun, dengan asumsi variabel lain 

konstan. 

c) Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukan koefisien regresi Lingkungan 

Kerja terhadap Kebosanan sebesar = 0,661 

Koefisien regresi positif (searah) artinya, jika Lingkungan Kerja (X2) 

meningkat, maka Kebosanan (Y1) Menurun, dengan asumsi variabel lain 

konstan. 
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Tabel 4.14 

  Hasil Regresi Linier Model Metode OLS 

 

Variabel 
Koefisien 

Unstandardized 

Koefisien 

Standardized 
t   Sig. 

Konstanta 0,596  1.778 .080 

Karakteristik Pekerjaan (X1) 0,149 0,164 2.307 .024 

Lingkungan Kerja (X2) 0,170 0,159 1.828 .012 

Kebosanan (Y1) 0,624 0,640 6.848 .000 

R2                               :     0,725 

Adjusted R2       :    0,713 

F-statistik                    : 62,357, Sig. = 0,000 

N                      :   75 

Variabel Dependen (Y2) : Kinerja 
Sumber: Hasil Olah Data Regresi Linier Model Jalur, 2018 Lampiran 5 

   Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program statistik 

komputer SPSS for Windows diperoleh hasil persamaan Regresi Linier Berganda 

sebagai berikut :  

   Y2 = 0,596 + 0,149X1 + 0,170X2  + 0,624Y1  (Unstandardized) 

         Pada persamaan di atas ditunjukkan pengaruh Karakteristik Pekerjaan, 

Lingkungan Kerja, dan Kebosanan terhadap Kinerja. Adapun arti dari koefisien 

regresi tersebut adalah:  

a) Hasil Pengujian jika di perumpamakan nilai X1, X2 dan Y1 adalah 1, maka hasil 

yang diperoleh adalah 0,963. Dapat disimpulkan bahwa nilai terburuk dari skor 

yang didapat masih dalam pembulatan angka 1. 

b) Hasil Pengujian jika di perumpamakan nilai X1, X2 dan Y1 adalah 6, maka hasil 

yang diperoleh adalah 5,778. Dapat disimpulkan bahwa nilai terbaik dari skor 

yang didapat, nilainya tidak lebih tinggi dari 6. 
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c) Nilai konstanta menunjukan nilai sebesar 0,596 artinya jika nilai 

variabel independent (bebas) nol maka nilai varibel dependen (terikat) sebesar 

0,596 dalam hal ini jika Rasio X1, X2  dan Y1 bernilai 0,00 (nol)  

d) Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukan koefisien regresi Karakteristik 

Pekerjaan terhadap Kinerja Pegawai sebesar  = 0,149 

Koefisien regresi positif (searah) artinya, jika Karakteristik Pekerjaan (X1) 

meningkat, maka Kinerja Pegawai AMY (Y2) akan meningkat dan sebaliknya, 

dengan asumsi variabel lain konstan. 

e) Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukan koefisien regresi Kebosanan 

terhadap Kinerja Pegawai sebesar = 0,170 

Koefisien regresi positif (searah) artinya, jika Lingkungan Kerja (X2) 

meningkat, maka Kinerja Pegawai AMY (Y2) akan meningkat dan sebaliknya, 

dengan asumsi variabel lain konstan. 

f) Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukan koefisien regresi Kebosanan 

terhadap Kinerja = 0,624 

Koefisien regresi positif (searah) artinya, jika Kebosanan meningkat, maka 

Kinerja pegawai AMY (Y2) akan menurun dan sebaliknya, dengan asumsi 

variabel lain konstan. 

 

4.6. Pengujian Hipotesis 

4.6.1. Pengujian Hipotesis Regresi Model 1 
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a) Hasil pengujian hipotesis pertama pengaruh variabel Karakteristik Pekerjaan 

(X1) terhadap variabel Kebosanan Pegawai AMY (Y1). 

        Dengan taraf nyata  = 5% = 0,05 dan dari hasil Regresi Berganda diperoleh 

nilai taraf signifikansi dari t-hitung = 0,001. 

Kesimpulan : 

       Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai taraf signifikansi dari t-hitung 

(0,001) <Level of Significant (0,05), maka disimpulkan bahwa variabel 

Karaktertistik Pekerjaan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kebosanan Pegawai AMY (Y1). 

b)  Hasil pengujian hipotesis kedua pengaruh variabel Lingkungan Kerja (X2) 

terhadap variabel Kebosanan pegawai AMY (Y1). 

       Dengan taraf nyata = 5% = 0,05 dan dari hasil Regresi Berganda diperoleh 

nilai taraf signifikansi dari t-hitung = 0,000. 

Kesimpulan : 

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai taraf signifikansi dari t-hitung 

(0,000) < Level of Significant (0,05), maka disimpulkan bahwa variabel 

Lingkungan Kerja (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kebosanan 

pegawai AMY (Y1). 

 

 

4.6.2. Pengujian Hipotesis Regresi Model 2 
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a) Hasil pengujian hipotesis keempat pengaruh variabel Karakteristik Pekerjaan 

(X1) terhadap variabel Kinerja Pegawai AMY (Y2). 

        Dengan taraf nyata  = 5% = 0,05 dan dari hasil Regresi Berganda diperoleh 

nilai taraf signifikansi dari t-hitung = 0,024. 

Kesimpulan : 

       Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai taraf signifikansi dari t-hitung 

(0,024) < Level of Significant (0,05), maka disimpulkan bahwa variabel 

Karakteristik Pekerjaan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kinerja AMY (Y2). 

b) Hasil pengujian hipotesis kelima pengaruh variabel Lingkungan Kerja (X2) 

terhadap variabel Kinerja Pegawai AMY (Y2). 

        Dengan taraf nyata = 5% = 0,05 dan dari hasil Regresi Berganda diperoleh 

nilai taraf signifikansi dari t-hitung = 0,012. 

Kesimpulan: 

       Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai taraf signifikansi dari t-hitung 

(0,012) < Level of Significant (0,05), maka disimpulkan bahwa variabel 

Lingkungan Kerja (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 

Kinerja Pegawai AMY (Y2). 

c) Hasil pengujian hipotesis keenam pengaruh variabel Kebosanan (Y1) terhadap 

variabel Kinerja Pegawai AMY (Y2). 

       Dengan taraf nyata  = 5% = 0,05 dan dari hasil Regresi Berganda diperoleh 

nilai taraf signifikansi dari t-hitung = 0,000.  
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Kesimpulan: 

       Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai taraf signifikansi dari t-hitung 

(0,000) < Level of Significant (0,05), maka disimpulkan bahwa variabel 

Kebosanan (Y1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kinerja 

Pegawai AMY (Y2). 

4.6.3. Koefisien Determinasi (R2) 

    R2 (Koefisien Determinasi) ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

Lingkungan Kerja variabel independen dalam menjelaskan secara komprehensif 

terhadap variabel dependen. Nilai R2 (Koefisien Determinasi) mempunyai range antara 

0-1. Semakin besar R2 mengindikasikan semakin besar Lingkungan Kerja variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen. 

 Hasil dari regresi diperoleh Adjusted (R2) model 1 sebesar 0,544, artinya variabel 

Kebosanan kerja pegawai AMY dapat dijelaskan oleh yaitu Karakteristik Pekerjaan 

dan Lingkungan kerja secara serentak sebesar 54,4%, sedangkan sisanya sebesar 45,6% 

dijelaskan oleh variabel lain di luar model, misalnya kompensasi, kepemimpinan, 

motivasi, dan lain-lain. 

Hasil dari regresi diperoleh Adjusted (R2) model 2 sebesar 0,713, artinya variabel 

Kinerja Pegawai AMY dapat dijelaskan oleh yaitu Karakteristik Pekerjaan, 

Lingkungan Kerja dan Kebosanan Pegawai secara serentak sebesar 71,3%, sedangkan 

sisanya sebesar 28,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model, misalnya kompensasi, 

kepemimpinan, motivasi, dan lain-lain. 

            4.6.4. Pengujian Pengaruh Secara Bersama-Sama (Uji F) 
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           Hasil pengujian diperoleh nilai taraf signifikansi dari F-hitung (0,000) < Level of 

Significant (0,05), maka disimpulkan bahwa variabel Karakteristik Pekerjaan dan 

Lingkungan Kerja berpengaruh secara simultan terhadap Kebosanan Kerja Pegawai 

AMY (Y1). 

Hasil pengujian diperoleh nilai taraf signifikansi dari F-hitung (0,000) <Level of 

Significant (0,05), maka disimpulkan bahwa variabel bahwa variabel Karakteristik 

Pekerjaan, Lingkungan Kerja, dan Kebosanan Kerja Pegawai AMY (Y1) berpengaruh 

simultan terhadap Kinerja Pegawai AMY (Y2) 

4.7. Analisis Jalur 

4.7.1.Pengujian Pengaruh Tidak Langsung Karakteristik Pekerjaan (X1) 

terhadap Kinerja (Y2) melalui Kebosanan (Y1). 

          Hasil pengujian hipotesis keenam diperoleh koefisien regresi Karakteristik 

Pekerjaan langsung sebesar 0,164 lebih kecil dari koefisien regresi pengaruh tidak 

langsung totalnya yaitu 0,537. Oleh karena koefisien pengaruh langsung lebih kecil 

dari koefisien total tidak langsung, maka dapat disimpulkan bahwa Kebosanan 

memediasi pengaruh Karakteristik Pekerjaan terhadap Kinerja Pegawai. 

 

 

            4.7.2.Pengujian Pengaruh Tidak Langsung Lingkungan Kerja (X2) terhadap 

Kinerja (Y2) melalui Kebosanan (Y1). 

  Hasil pengujian hipotesis ketujuh diperoleh koefisien regresi Lingkungan kerja 

langsung sebesar 0,190 lebih kecil dari koefisien regresi pengaruh tidak langsung 
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totalnya yaitu 0,381. Oleh karena koefisien pengaruh langsung lebih kecil dari 

koefisien total tidak langsung, maka dapat disimpulkan bahwa Kebosanan memediasi 

pengaruh Lingkungan kerja terhadap Kinerja Pegawai. 

4.7.4. Gambar Koefisien Jalur 

 Berdasarkan hasil perhitungan, maka dapat digambarkan model jalur penelitian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Koefisien Jalur 

 

4.7.5. Koefisien Pengaruh Total 

           Pengaruh tidak langsung : 

           Jalur 1 : X1           Y1                Y2  = (0,281).(0,640) = 0,179 

           Jalur 2 : X2           Y1        Y2  = (0,602).(0,640) = 0,385 

           Pengaruh Total : 

           Jalur 1 : X1           Y1                Y2  = (0,281).(0,640) + 0,164 = 0,343 

           Jalur 2 : X2           Y1        Y2  = (0,602).(0,640) + 0,159 = 0,544 

           Jalur R2
t = 1-[(1-R1

2).(1-R2
2)] 

           Jalur R2
t = 1-[(1-0,5572).(1-0,7252)]  
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           Jalur R2
t = 1 – 0,327 = 0,672 

  Nilai e1 = √ (1-0,557) = 0,66 

 Nilai e2 = √ (1-0,725) = 0,52 

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai koefisien pengaruh total lingkungan 

kerja terhadap kinerja melalui kebosanan lebih besar dari koefisien pengaruh total 

karakteristik pekerjaan terhadap kinerja melaui kebosanan, maka dapat disimpulkan 

bahwa pengaruh Lingkungan kerja terhadap kinerja melalui kebosanan adalah yang 

dominan.  

4.7.6. Ringkasan Hipotesis 

Tabel 4.15 

Ringkasan Hipotesis 

 

Hipotesis Variabel 
Koefisien 

Pengaruh 

Langsung 

Koefisien 

Pengaruh 

tidak 

Langsung 

Koefisien 

Pengaruh 

Total 
Keterangan 

H1 X1                Y1 0,281 - - Terbukti 

H2 X2                       Y1 0,602 - - Terbukti 

H3 Y1                       Y2 0,640 - - Terbukti 

H4 X1                       Y2 0,164 - - Terbukti 

H5 X2               Y2 0,159 - - Terbukti 

H6 X1              Y1             Y2 - 0,179 0,343 Terbukti 

H7 X2              Y1             Y2 - 0,385 0,544 Terbukti 

4.8. Pembahasan 

4.8.1. Pengaruh Karakteristik Pekerjaan (X1) terhadap Kebosanan Pegawai 

AMY (Y1). 

          Hasil analisis Regresi Linier menunjukkan bahwa variabel Karakteristik 

Pekerjan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kebosanan Pegawai (nilai taraf 

signifikansi dari t-hitung (0,001) <Level of Significant (0,05). Hal ini dapat diartikan, jika 
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Karakteristik Pekerjaan meningkat dalam arti bahwa, jika responden mampu bersikap 

tenang saat menghadapi masalah pekerjaan, responden mampu menempatkan diri 

sesuai dengan pekerjaannya.  

 Hasil tersebut sesuai dengan beberapa penelitian sebelumnya seperti, Adanya 

hubungan antara karateristik pekerjaan, dukungan sosial, yang menyebabkan 

kejenuhan (Claude, 2013). Kemudian menurut Rahmawati (2007), juga mengatakan 

bahwa Karakteristik pekerjaan dapat digunakan untuk memprediksikan kebosanan 

kerja karena mempengaruhi. Dan Anja Van den Broeck, dkk. (2008). Membuktikan 

bahwa karakteristik pekerjaan berpengaruh positif dengan kejenuhan kerja. 

 Responden dengan senang hati menerima pekerjaan tersebut, tanggung jawab 

yang diberikan kepada responden, dapat responden laksanakan dengan baik, responden 

ingin mempelajari sesuatu yang baru, yang dapat menunjang pekerjaan responden, dan 

responden jarang sekali tidak hadir, maka Kinerja pegawai mengalami peningkatan.  

 Banyak hal yang menjadi faktor penyebab kebosanan di dalam  organisasi, salah 

satu faktor yang mendasar dilihat dari Karakteristik Pekerjaannya. Karena disini 

Karakteristik Pekerjaan menurut  Hackman dan Oldham dikutip oleh Faturochman 

(1997) menggambarkan hubungan antara karakteristik pekerjaan dan respon individu 

terhadap pekerjaan. Teori ini menyoroti kondisi tugas pada individu untuk menentukan 

keberhasilan dalam pekerjaannya.  

4.8.2. Pengaruh Lingkungan Kerja (X2) terhadap Kebosanan Pegawai AMY (Y1). 

          Hasil analisis Regresi Linier menunjukkan bahwa variabel Lingkungan Kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kebosanan Pegawai (nilai taraf 
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signifikansi dari t-hitung (0,000) <Level of Significant (0,05). Hal ini dapat diartikan, jika 

Lingkungan Kerja meningkat dalam arti bahwa, jika responden masih bisa menerima 

kondisi ruang kerja yang ada, baik dari segi peneragan maupun tingkat kebisingan yang 

timbul. 

 Responden merasa adanya hubungan yang baik tercipta antara atasan dan 

bawahan dimana selalu ada arahan dari atasan kepada bawahan mengenai tugas dan 

tanggun jawab masing – masing bawahan. Responden mengatakan bahwa seluruh 

pegawai mempunyai keharmonisan hubungan satu dengan yang lainnya sehingga 

menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.  

 Hasil tersebut mendukung beberapa penelitian sebelumnya seperti, Lingkungan 

kerja Kerja Fisik dan Lingkungan kerja non fisik secara simultan berpengaruh terhadap 

kejenuhan kerja karyawan sebesar 4,3% (Yosep, 2009). O’Mahony (2011) mengatakan 

bahwa lingkungan kerja mempunyai pengaruh dalam mengurangi risiko pekerja 

mengalami burnout. Dan Rentzou (2014) membuktikan bahwa kelelahan emosional 

terjadi pada guru berhubungan dengan kondisi tempat kerja yang negatif, tidaklah 

mengherankan bahwa burnout dapat terjadi. 

 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 

Nitisemito (1992) mengatakan bahwa lingkungan kerja merupakan segala 

sesuatu yang ada disekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam 
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menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Lingkungan kerja terdiri dari lingkungan 

fisik dan nonfisik yang melekat pada karyawan sehingga tidak dapat 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.  

4.8.3. Pengaruh Karakteristik Pekerjaan (X1) terhadap Kinerja Pegawai 

Akademi Maritim Yogyakarta (Y2). 

          Hasil analisis Regresi Linier menunjukkan bahwa variabel Karakteristik 

Pekerjaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai Akademi 

Maritim Yogyakarta (nilai taraf signifikansi dari t-hitung (0,024) <Level of Significant 

(0,05). Hal ini dapat diartikan, jika Karakteristik Pekerjaan meningkat dalam arti 

bahwa, jika responden mampu bersikap tenang saat menghadapi masalah, responden 

mampu mengendalikan stres di tempat kerja, responden lebih sering menunjukkan 

perilaku yang menyenangkan.  

  Responden dengan senang hati menerima pekerjaan tersebut, tanggung jawab 

yang diberikan kepada responden, dapat responden  laksanakan dengan baik, 

responden ingin mempelajari sesuatau yang baru, yang dapat menunjang pekerjaan 

responden, dan responden jarang sekali tidak hadir, maka Kinerja AMY mengalami 

peningkatan. Karakteristik Pekerjaan merupakan salah satu faktor penting bagi suatu 
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instansi untuk melihat kinerja pegawainya karena Karakteristik Pekerjaan seseorang 

akan menentukan hasil kerjanya sendiri.  

 Karakteristik Pekerjaan merupakan latar belakang dari prilaku seseorang. Hal 

tersebut berarti bahwa Karakteristik Pekerjaan itu menunjukkan prilaku dari sikap-

sikap seorang individu untuk dapat berbuat, mengetahui, berpikir dalam sebuah 

organisasi, Karakteristik Pekerjaan biasanya akan tergambar pada kehidupan sehari-

hari dari pegawai itu sendiri, bagaimana reaksi atau responya ketika mendapat dan 

menyelesaikan tugas dari organisasi. Biasanya akan terlihat dalam lingkungan 

pekerjaan bagaimana cara pegawai bersosial, cara bertutur kata baik terhadap atasan, 

sesama derajat maupun bawahan (Montolalu, 2016).  

 Mangkunegara (2005), menyimpulkan bahwa terdapat dua faktor penentu 

prestasi kerja dalam organisasi salah satunya adalah faktor individu, faktor individual 

dan psikologis termasuk dalam hasil dari atribut individu, yang menentukan kapasitas 

untuk mengerjakan sesuatu atau bisa disebut sebagai faktor yang berasal dari dalam 

diri seseorang (internal). Penelitian tentang pengaruh Karakteristik Pekerjaan terhadap 

kinerja pegawai dilakukan oleh Askarian (2013), hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ada hubungan yang signifikan antara kinerja dan Karakteristik Pekerjaan. 

 Mauliza, et al. (2012) juga mencoba melakukan penelitian keperibadian 

terdahap kinerja, sedangkan hasil pengujiannya adalah secara parsial menunjukkan 

variabel Karakteristik Pekerjaan, mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap 

peningkatan kinerja pegawai. Selanjutnya Kamaruzaman (2015), melakukan penelitian 

yang berkaitan dengan Karakteristik Pekerjaan dan kinerja Pegawai Dinas Pendidikan 
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Kota Banda Aceh yang mana hasil dari penelitiannya adalah terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel Karakteristik Pekerjaan terhadap kinerja pegawai.  

4.8.4. Pengaruh Lingkungan Kerja (X2) terhadap Kinerja Pegawai Akademi 

Maritim Yogyakarta (Y2). 

        Hasil analisis Regresi Linier menunjukkan bahwa variabel Lingkungan Kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja AMY (nilai taraf signifikansi dari 

t-hitung (0,012) <Level of Significant (0,05). Hal ini dapat diartikan, jika Lingkungan 

Kerja meningkat dalam arti bahwa, jika responden mengetahui dapat beradaptasi 

dengan lingkungan kerja di AMY.  

 Responden merasa adanya hubungan yang baik tercipta antara atasan dan 

bawahan dimana selalu ada arahan dari atasan kepada bawahan mengenai tugas dan 

tanggun jawab masing – masing bawahan. Responden mengatakan bahwa seluruh 

pegawai mempunyai keharmonisan hubungan satu dengan yang lainnya sehingga 

menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. 

 Hasil penelitian tersebut mendukung pernyataan dari beberapa penelitian 

sebelumnya seperti, Lingkungan kerja fisik dan non fisik berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan yang diungkapkan oleh Nela dkk (2014), Suryani (2013) 

juga Mengatakan bahwa lingkungan kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja 

karyawan Hotel Muria Semarang, sebesar 8,88%. Dan Sofyan (2013) menunjukkan 

bahwa  lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai Kantor BAPPEDA. 

 Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan perlu diperhatikan, hal ini disebabkan 

karena lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung terhadap para karyawan. 
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Lingkungan kerja yang kondusif dapat meningkatkan kinerja karyawan dan sebaliknya, 

lingkungan kerja yang tidak memadai akan dapat menurunkan kinerja karyawan 

Nitisemito (1992) mengatakan 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.  

 

4.8.5. Pengaruh Kebosanan Pegawai (Y1) terhadap Kinerja Pegawai Akademi 

Maritim Yogyakarta (Y2) 

         Hasil analisis Regresi Linier menunjukkan bahwa variabel Kebosanan Pegawai 

mempunyai pengaruh secara simultan terhadap Kinerja AMY (nilai taraf signifikansi 

dari t-hitung (0,000) <Level of Significant (0,05). Hal ini dapat diartikan, jika Kebosanan 

Pegawai meningkat dalam arti bahwa, jika responden mempunyai rasa memiliki 

masalah terhadap kinerja,  

 Responden kurang bahagia menghabiskan sisa karir responden di organisasi ini, 

responden senang berdiskusi mengenai organisasi dengan orang lain di luar organisasi, 
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dan organisasi ini memiliki arti yang sangat besar bagi responden, maka Kinerja AMY 

mengalami peningkatan. Komitmen karyawan adalah salah satu aset penting dari 

organisasi bisnis yang dapat meningkatkan kinerja organisasi dan mengurangi 

kejenuhan kerja, turnover dan beban kerja (Altaf & Naqvi 2013).  

 Hal ini sejalan dengan pendapat Alwi, (2001). Faktor komitmen dipandang 

penting karena karyawan yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi 

akan memiliki sikap yang professional dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah 

disepakati dalam organisasi. Menurut Meyer & Herscovitch dalam Meyer & Becker 

(2004) komitmen adalah kekuatan yang mengikat individu untuk suatu tindakan yang 

relevan dengan target tertentu. Hal ini sejalan dengan pendapat Kiesler, dalam Fornes 

& Rocco (2004), komitmen didefinisikan sebagai perjanjian atau mengikat individu 

untuk satu set perilaku dan memotivasi seseorang untuk bertindak/bekerja.  

 Ketika karyawan memiliki komitmen yang tinggi, karyawan tersebut cenderung 

menjadi peduli dengan kepentingan yang lebih luas dari organisasi termasuk reputasi, 

kelangsungan hidup, dan kesuksesannya, yang menghasilkan aktivitas dan pertukaran 

sumber daya (mencerminkan peningkatan kepedulian antara perusahaan dan karyawan) 

(Rousseau dalam Fornes & Rocco (2004). Penelitian empiris yang dilakukan oleh 

Mauliza, et al. (2012), dimana penelitian ini dilakukan terhadap pegawai Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh.  

 Sedangkan hasil pengujian baik secara simultan maupun secara parsial 

menunjukkan variabel Karakteristik Pekerjaan, kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi, mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kinerja 
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pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Aceh. Selanjutnya 

Kamaruzaman (2015), melakukan penelitian yang berkaitan dengan komitmen dan 

kinerja Pegawai Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh yang mana hasil dari 

penelitiannya adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel komitmen 

dengan kinerja pegawai.  

 Berikutnya Khan et al., (2010) menunjukkan hubungan positif antara komitmen 

organisasi dan prestasi kerja pegawai. Dalam analisis komparatif tiga dimensi 

komitmen organisasi, komitmen normatif memiliki positif dan dampak yang signifikan 

terhadap prestasi kerja pegawai. Sejalan dengan penelitian Khan et al. (2010), Memari 

et al. (2013) melakukan menunjukkan hubungan positif antara komitmen organisasi 

dan prestasi kerja karyawan. Abdullah et al. (2013) menunjukan Komitmen Organisasi  

berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan. 

4.8.6. Pengaruh Tidak Langsung (Total) Karakteristik Pekerjaan (X1) terhadap 

Kinerja (Y2) melalui Kebosanan Pegawai (Y1). 

           Hasil analisis jalur diperoleh diperoleh koefisien regresi Karakteristik Pekerjaan 

langsung sebesar 0,164 lebih kecil dari koefisien regresi pengaruh tidak langsung 

totalnya yaitu 0,343. Oleh karena koefisien pengaruh langsung lebih kecil dari 

koefisien total tidak langsung, maka dapat disimpulkan bahwa Kebosanan Pegawai 

memediasi pengaruh Karakteristik Pekerjaan terhadap Kinerja. Menurut Dyne dan 

Graham (Ulinnuha, 2014), salah satu faktor yang dapat mempengaruhi Kebosanan 

adalah faktor karakteristik pekerjaan. 
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 Menurut Daft dan Noe (Ulinnuha, 2014) karakteristik individu sebagai sifat-sifat 

atau ciri-ciri yang membedakan antara individu yang satu dengan individu yang lain, 

dan dapat diukur dengan Karakteristik Pekerjaan, nilai dan sikap. Selanjutnya variabel 

kebosanan dapat mempengaruhi kinerja pegawai. Menurut Luthans (2006), Adanya 

Komitmen organisasi yang tinggi, pegawai akan melibatkan diri untuk menyelesaikan 

semua tugas dan tanggung jawab sempurna.   

 Izzati, et al., (2015) penelitiannya menunjukan bahwa Karakteristik Pekerjaan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap komitmen organisasi afektif guru di SMK.  

Selanjutnya penelitian empiris yang dilakukan oleh Mauliza, et al., (2012) menunjukan 

bahwa Secara simultan maupun parsial menunjukkan variabel Karakteristik Pekerjaan, 

kepuasan kerja dan komitmen organisasi, mempunyai pengaruh secara signifikan 

terhadap peningkatan kinerja pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan 

Aceh.  

 Ahmad et al., (2014), menunjukan bahwa kebosanan memiliki peran mediasi 

dalam menentukan hubungan Karakteristik Pekerjaan dan kinerja. Menemukan bahwa 

bahwa Kebosanan memiliki peran mediasi dalam menentukan hubungan antara 

extraversion dan kinerja. Demikian pula, telah ditetapkan bahwa Kebosanan juga akan 

memediasi hubungan antara conscientiousness (sifat mendengarkan kata hati) dan 

prestasi kerja. Telah berpendapat bahwa hubungan antara neurotisme dan prestasi kerja 

akan dimediasi oleh komitmen kontinyu.  

4.8.7. Pengaruh Tidak Langsung (Total) Lingkungan Kerja (X2) terhadap 

Kinerja (Y2) melalui Kebosanan Pegawai (Y1). 
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         Hasil analisis jalur diperoleh koefisien regresi Karakteristik Pekerjaan langsung 

sebesar 0,159 lebih kecil dari koefisien regresi pengaruh tidak langsung totalnya yaitu 

0,544. Oleh karena koefisien langsung lebih kecil dari koefisien total tidak langsung, 

maka dapat disimpulkan bahwa Kebosanan Pegawai memediasi pengaruh Lingkungan 

Kerja terhadap Kinerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai pada 

dasarnya dapat berupa faktor internal pagawai maupun faktor eksternal pegawai.  

 Faktor internal antara lain menyangkut perilaku dan Karakteristik Pekerjaan 

pegawai itu sendiri, misalnya tentang Lingkungan Kerjanya, sikap dalam 

melaksanakan tugas, motivasi dan komitmen dalam bekerja. Sedangkan faktor 

eksternal dapat berupa lingkungan kerja, organisasi, maupun atasan atau pimpinan 

pegawai yang bersangkutan. Penelitian empiris yang dilakukan oleh  Syawalid et al. 

(2015), menunjukan bahwa budaya kerja, Lingkungan Kerja dan kebosanan baik secara 

simultan maupun parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. 

Kemudian Faisal (2016) menunjukkan bahwa Lingkungan Kerja memiliki pengaruhi 

secara signifikan dan positif terhadap kebosanan dan Lingkungan Kerja berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja melalui mediasi kebosanan. 

 


