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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka memenuhi tuntutan penggunaan teknologi kerja agar makin 

efisien dan efektif dalam menghasilkan barang dan jasa perusahaan menerapkan 

komputerisasi yang didukung dengan seperangkat teknologi informasi berbasis 

internet. Penerapan ini pun juga dilakukan oleh beberapa perusahaan di kota 

Batu, dan Malang. Perusahaan memfasilitasi tiap pekerjanya dengan satu orang 

satu komputer. Keberadaan fasilitas komputer dan internet membantu karyawan 

menyelesaikan tugasnya dengan cepat dan efisien, meningkatkan kreatifitas 

karyawan, membangun karakter pelayanan kepada masyarakat dengan berbasis 

teknologi modern sehingga menghemat waktu dan biaya anggaran perusahaan. 

Namun, akses internet bagi karyawan seolah seperti pedang bermata dua. 

Anandarajan (2000) berargumen bahwa selain menjadi alat bisnis yang efisien  

internet juga menyediakan akses kepada karyawan ke taman bermain terbesar di 

dunia. Efek dari penerapan komputerisasi dan internet ternyata juga telah 

merevolusi kemalasan pegawai akan tugasnya. Harapan perusahaan dengan 

dinaikkan secara kuantitas dan kualitas infrastruktur yang ada dapat 

dipergunakan oleh karyawan se-efisien mungkin dalam rangka meningkatkan 

kualitas dan kuantitas produksi justru disalah gunakan oleh para karyawannya. 

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang disediakan oleh 

perusahaan justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oleh karyawan. 

Contoh perilakunya adalah seperti penggunaan telepon kantor untuk keperluan 

pribadi, penggunaan mobil dinas untuk kepentingan keluarga, dan bahkan 

fenomena yang menarik selama satu dekade terakhir adalah cyberloafing.  

 Cyberloafing atau disebut juga cyberslacking merupakan salah satu perilaku 

menyimpang di tempat kerja yang menggunakan ‘status karyawannya’ untuk 

mengakses internet dan email selama jam kerja untuk tujuan yang tidak 

berhubungan dengan pekerjaan (Lim, 2002). Sebuah berita pada Detik.net 

menuliskan pegawai terpaksa didisiplinkan karena terlalu berlebihan dalam 
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mengakses Facebook di jam kantor. "Kebanyakan dari mereka login ke 

Facebook, meminimalkan di layar dan menjalankannya sepanjang hari," ucap 

juru bicara pemerintah kota Dallas, Frank Librio (Detik, 15 Juli 2010). Bagi 

sebagian pengguna internet di perusahaan Amerika Serikat menganggap bahwa 

kegiatan mencari skor sepakbola di internet, mengirim email pada teman hanya 

mengambil beberapa detik yang tidak akan menimbulkan masalah besar bagi 

perusahaan.  

 Sebuah survei dilakukan Greengard (2002), bahwa 56% karyawan pernah 

menggunakan internet untuk alasan pribadi. Tahun 2003, 59% penggunaan 

internet bertujuan untuk non-pekerjaan (Griffiths, 2003). Sedangkan pada tahun 

2005, cyberloafing (menggunakan internet untuk kepentingan pribadi di tempat 

kerja) menjadi hal yang paling umum dilakukan oleh karyawan dalam membuang 

waktu di tempat kerja. Beberapa penelitian membuktikan bahwa jumlah waktu 

yang mereka gunakan untuk cyberloafing kian menigkat, yakni 3 jam perminggu 

(Greenfield dan Davis, 2002) menjadi 2,5 jam perhari (Mill, Hu, Belladona, Clay, 

2001). 

 Fenomena di Indonesia, dengan semakin meningkatnya pengguna facebook 

yang salah satunya adalah PNS membuat beberapa PNS di berbagai instansi di 

wilayah Indonesia memiliki kecenderungan untuk lebih mengutamakan facebook 

daripada tugas kerja. Menurut Azwar selaku  Kabag Humas Setdakab Banjar, 

Pemerintah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan menerapkan 

pembatasan waktu penggunaan situs jejaring sosial seperti facebook di 

lingkungan mereka selama jam kerja sejak 4 Februari 2010. Selama rentang 

waktu 08.00 hingga pukul 13.00 Wita akses ke situs pertemanan dunia maya 

tidak bisa diakses karena sengaja diblokir (BBCIndonesia, 24 November 2011).  

 Salah satu jenis pekerjaan yang membutuhkan komputer dan akses internet 

setiap waktu adalah administrator. Peterson (dalam Soetrisno dan Renaldi, 2006) 

mengemukakan bahwa setiap jenis pekerjaan yang memerlukan kertas, tentu 

akan membutuhkan karyawan admisnitrsi dalam penyelenggaraan sehari-harinya. 

Katalog Jabatan Indonesia (KJI) menyebutkan bahwa tugas karyawan di bidang 

administrasi adalah melaksanakan kegiatan kesekretariatan, merencanakan rapat, 
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pelayanan administrasi seperti surat menyurat, notulensi, pengarsipan dan lain 

sebagainya.  

 Soetrisno dan Renaldi (2006) menyebutkan bahwa secara garis besar bidang 

administrasi mempunyai tiga peranan pokok yakni melayani pelaksanaan 

pekerjaan operasional untuk mencapai tujuan organisasi, menyediakan 

keterangan-keterangan bagi pucuk pimpinan organisasi untuk membuat 

keputusan atau melakukan tindakan yang tepat dalam menyelesaikan masalah, 

dan membantu kelancaran perkembangan organisasi sebagai suatu keseluruhan.  

 Secara teknis Litlefild dan Rachel (dalam Soetrisno dan Renaldi, 2006) 

menggambarkan pekerjaan administrasi memerlukan mental yang lebih besar 

karena banyak tugas tak terukur , seringkali terjadi perubahan variasi atau corak 

yang lebih besar dalam pekerjaan. Banyak sekali tugas-tugas dalam volume kecil 

seperti pengarsipan surat masuk dan menjawabnya tidak memiliki ukuran yang 

baku sehingga berimbas pada ketidakteraturan kerja. Ketidakteraturan dari sisi 

lingkungan pekerjaan ini sedikit banyak membawa stres pada pekerjanya. Ritme 

pekerjaan yang tidak berubah akan tugasnya dalam mengarsipkan dan menulis 

surat  membuat karyawan administrasi merasa bosan terus menerus berada depan 

komputer, ditambah dengan lingkungan kerja yang tidak berubah membuat 

beberapa karyawan administrasi seringkali merasakan rutinitas yag 

membosankan. 

 Mondy (2008) mengemukakan bahwa pekerja administrator termasuk 

pekerjaan yang di persepsikan dengan pekerjaan yang dipenuhi stres bersama 11 

jenis pekerjaan dari pemeringkatan atas 130 pekerjaan oleh National Institute for 

Occupational Safety and Health. Beberapa hal penyebab seorang administrator 

menjadi stres karena kurangnya kendali karyawan  administrasi atas tugasnya. 

Para karyawan pada pekerjaan tersebut merasa telah terjebak, diperlakukan lebih 

seperti mesin ketimbang manusia. Karyawan administrasi selalu di tuntut untuk 

dapat menyelesaikan tugasnya tepat waktu, ketat secara administratif bagi siapa 

pun, siap setiap saat bila atasannya membutuhkan karena data dan informasi yang 

disimpan oleh seorang administrator berpengaruh dalam setiap pengambilan 

keputusan organisasi (perusahaan). Beberapa fenomena terjadi pada karyawan 
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mengidentifikasikan bahwa karyawan tersebut mengalami stres adalah terlambat 

ke tempat kerja, jenuh bekerja, sering keluar kantor pada saat jam kerja.  

Pada dasarnya sejumlah faktor yang berhubungan dengan pekerjaan yang 

dijalankan seseorang bisa menyebabkan stres di tempat kerja. Stres secara ilmiah 

tidak selalu berarti negatif, yang mengarah pada timbulnya penyakit fisik, mental, 

maupun perilaku yang tidak wajar. Stres kerja juga merupakan kekuatan positif 

yang diperlukan karyawan untuk menghasilkan prestasi yang tinggi, sebagai 

contoh: bekerja dengan tekanan batas waktu dapat merupakan proses kreatif yang 

merangsang, keterkaitannya dengan pekerjaan menjadi semakin tinggi serta 

mampu mengendalikan situasi yang dirasakan sebagai tantangan. Namun jika 

seseorang terlalu ambisius, semangat kerja menjadi menurun kembali, stres 

terlalu menguras kekuatannya dan situasi berubah menjadi ancaman yang 

mencemaskan (Munandar, 2006). 

Ketika banyak karyawan mengalami stres di tempat kerja dan beragam cara 

yang digunakan oleh karyawan dalam rangka mengatasi ataupun mengurangi 

stres di tempat kerja. Lazarus dan Folkman (1984) menyebut metode untuk 

mengelola segala tuntutan yang dianggap membebani atau melebihi kemampuan 

sesorang (stres) ini dengan coping (seperti yang disebutkan Taylor, Peplau, Sears, 

2009). Hasil penelitian terbaru yang dilakukan oleh Henle dan Blanchard (2008) 

perilaku cyberloafing disebut sebagai salah satu varian perilaku coping stres 

karyawan di tempat kerja. Hal ini dikarenakan perilaku cyberloafing 

memungkinkan karyawan untuk melarikan diri dari stres kerja sejenak dengan 

demikian dapat mengurangi emosi negatif karyawan.  

Meskipun cyberloafing dapat memiliki efek positif (misalnya meningkatkan 

kreatifitas karyawan, Block, 2001) cyberloafing memiliki konsekuensi yang 

mahal bagi perusahaan yang membiarkan perilaku ini tetap dilakukan oleh 

karyawannya. Layaknya perilaku melalaikan pekerjaan lainnya, cyberloafing 

dapat mengurangi produktivitas sebanyak 30-40 persen dan dapat merugikan 

perusahaan sebesar 5 milyar dolar AS pertahunnya (Conlin, 2000). Tidak seperti 

perilaku melalaikan pekerjaan lainnya, cyberloafing dapat menyebabkan 

komputer menjadi banjir akan sumber daya komputasi dengan penggunaan 
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internet untuk kepentingan pribadi, dan selanjutnya akan menyebabkan degradasi 

sistem komputer.  

Cyberloafing juga menyebabkan perusahaan bertanggung jawab hukum akan 

perilaku karyawannya seperti pelecehan, pelanggaran hak cipta, fitnah, pekerjaan 

yang ditinggalkan. Hasil studi empiris mengenai perilaku cyberloafing 

menyebutkan bahwa perilaku cyberloafing memiliki prevalensi dan konsekuensi 

yang merusak di tempat pekerja. Bagi para pemberi kerja cyberloafing dapat 

memunculkan konsekuensi yang negatif karena penyimpangan produksi yang 

diakibatkan cyberloafers merugikan organisasi (perusahaan). Sebuah survey yang 

dilakukan Malachowski (2005) menemukan bahwa perilaku cyberloafing 

menjadi gangguan paling umum di tempat kerja.     

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun perilaku 

cyberloafing memiliki efek positif seperti kreativitas yang meningkat, namun 

cyberloafing lebih banyak memiliki konsekuensi yang mahal bagi para pemberi 

kerja yang tetap membiarkannya terjadi pada organisasi atau perusahaan mereka. 

Sekalipun karyawan berasumsi bahwa cyberloafing  dilakukan untuk mengurangi 

emosi negatif yang diakibatkan oleh stres di tempat kerja, tetap saja karyawan 

tidak dibenarkan untuk melakukan cyberlofing di tempat kerja. Hal ini 

dikarenakan perusahaan membayar mahal karyawan guna mendapatkan 

produktivitas yang didapatkan, sehingga karyawan dengan perilaku cyberloafing 

bisa disebut mangkir dari tugas yang seharusnya dilakukannya.    

 Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin membuktikan apakah benar 

ada hubungan antara stres kerja dengan perilaku cyberloafing pada karyawan 

administrasi. Maka peneliti mengambil judul hubungan antara stres kerja dengan 

perilaku cyberloafing pada karyawan administrasi.  

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang 

diangkat oleh peneliti yaitu apakah ada hubungan antara stres kerja dengan 

perilaku cyberloafing pada karyawan administrasi?. 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

antara stres kerja dengan perilaku cyberloafing pada karyawan administrasi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat secara teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan khasanah keilmuan 

psikologi, khususnya psikologi industri dan organisasi terlebih mengenai 

Psikologi Sumber Daya Manusia yang berhubungan dengan stres kerja 

dengan perilaku cyberloafing pada karyawan administrasi.  

2. Manfaat secara praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada  HRD 

(Human Resource Development), subyek penelitian dalam hal ini adalah 

karyawan administrasi dan juga ilmuwan psikologi mengenai gambaran 

seberapa besar keterkaitan antara stres di tempat kerja dengan perilaku 

cyberloafing pada karyawan administrasi.  

 


