
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Internet saat ini telah tumbuh sangat pesat di Indonesia dan telah menjadi 

kebutuhan bagi banyak kalangan, mulai dari masyarakat umum, pemerintah, swasta, 

pelajar, ibu rumah tangga dan lain-lain. Survei yang dilakukan oleh Asosiasi 

Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) menjelaskan bahwa jumlah pengguna 

internet di Indonesia pada tahun 2016 sebesar 132,7 juta pengguna atau sekitar 

51,5% dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 256,2 juta jiwa. 

Pengguna internet Indonesia pada tahun 2014 berjumlah 88,1 juta 

pengguna, dalam kurun waktu dua tahun (2014-2016) telah terjadi peningkatan 

sebesar 44,6 juta pengguna internet. Apabila dilihat pada hasil survei tahun 

2016, fasilitas internet di kantor menduduki urutan ke tiga terbanyak untuk 

kategori tempat yang paling sering digunakan untuk mengakses internet yaitu 

14,9 juta pengguna atau sebesar 11,2% dari total jumlah pengguna internet di 

Indonesia. 67,2 juta orang atau 50,7% dari total keseluruhan mengakses 

internet melalui perangkat genggam dan komputer. 

Akses internet menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan kinerja 

dan produktifitas karyawan dalam suatu perusahaan. Peranan lain yang dimiliki 

internet dalam dunia kerja, diantaranya internet bisa mempermudah, 

mempercepat suatu proses dalam pekerjaan (kirim file dan surat lewat email, 

mengadakan conference dalam membahas suatu hal ketika seluruh anggota tim 

tidak mungkin berada di satu tempat yang sama). Internet memiliki banyak 
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manfaat untuk mencapai tujuan dari perusahaan karena dengan adanya internet 

kegiatan operasional perusahaan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. 

Penggunaan teknologi internet juga dapat berdampak negatif bagi 

perusahaan, yaitu karyawan dapat melalaikan kewajiban dalam melaksanakan 

tugas perusahaan. Misalnya, mengakses internet pada waktu jam kerja dengan 

tujuan bukan untuk kepentingan pekerjaan, tetapi hanya untuk menghilangkan 

kebosanan di kantor, perilaku inilah yang disebut dengan cyberloafing. 

Cyberloafing adalah penggunaan internet oleh karyawan selama jam kerja 

untuk keperluan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan (Henle dan 

Blanchard, 2008). Perilaku Cyberloafing ini sebenarnya tidak terlalu 

merugikan perusahaan apabila waktu penggunaannya dapat dibatasi. 

Penelitian MARS Indonesia dalam Indonesian Consumer Profile (2009) 

menyimpulkan bahwa waktu yang paling sering digunakan untuk melakukan 

koneksi internet ialah pada jam 10.00-12.00 (33,9%), jam 18.00-20.00 

(23,5%), dan jam 20.00-22.00 (24,8%). Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat 

bahwa mayoritas penggunaan akses internet masih berada pada jam-jam kerja. 

Penelitian Herdiati et al. (2015) menyatakan bahwa lebih dari 50% karyawan 

melakukan cyberloafing rata-rata satu jam dalam sehari, selain itu dijelaskan 

bahwa para karyawan melakukan cyberloafing dikarenakan stres yang dialami 

terhadap pekerjaannya sehingga karyawan cenderung melakukan cyberloafing. 

Stres di tempat kerja merupakan hal yang wajar bagi karyawan, dan 

tentunya karyawan akan berusaha untuk menanggulangi stres yang mereka 

alami. Stres kerja dapat dikarenakan ketidakjelasan dengan apa yang harus 

dikerjakan (role ambiguity), karena ketiadaan tujuan yang harus mereka capai. 
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Cyberloafing dapat juga karena karyawan mengalami konflik dengan rekan 

kerjanya, supervisor ataupun dengan workgroup tempatnya bekerja (role 

conflict), bisa dikarenakan adanya ketidakkonsistenan harapan-harapan 

berbagai pihak, sehingga karyawan serba salah untuk melakukan sesuatu. Stres 

kerja juga dapat dikarenakan karyawan merasa jumlah pekerjaan yang 

dibebankan melebihi kemampuannya (role overload) (Herdiati et al, 2015). 

Perusahaan dapat menekan perilaku cyberloafing karyawan dengan 

adanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan. Misalnya 

pemberian sanksi pada karyawan yang melakukan cyberloafing secara 

berlebihan, dan karyawan mempunyai kesadaran  bahwa sanksi tersebut dibuat 

dan untuk dilaksanakan (Henle dan Blanchard, 2008). Dengan adanya sanksi 

yang tegas dari perusahaan, karyawan akan melaksanakan tugasnya secara 

maksimal tanpa adanya keinginan untuk melakukan cyberloafing, dikarenakan 

karyawan juga menganggap bahwa sanksi tersebut untuk dilaksanakan.  

Fasilitas internet yang tersedia di instansi pemerintahan dapat memicu 

keinginan para pegawai untuk menggunakan fasilitas internet untuk 

kepentingan pribadi di saat jam kerja sedang berlangsung. Perilaku 

cyberloafing membuat banyaknya pekerjaan yang tertunda dan tidak 

optimalnya kinerja pegawai dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, salah satu 

faktor yang dapat memicu perilaku cyberloafing adalah faktor internal pada 

individu yaitu stres. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Kesyahbandaran 

dan Otoritas Pelabuhan Bima Bapak Ilyas M. Natsir, menyatakan bahwa 

“masih banyaknya keluhan yang diterima terkait keterlambatan penyelesaian 
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dokumen yang dibutuhkan para pengguna jasa pelabuhan. Hal ini salah satunya 

diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian dokumen yang seharusnya selesai 

dalam waktu yang telah ditentukan namun pada kenyataannya banyak 

pekerjaan yang tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan”. 

Adapun data keterlambatan (delay) penyelesaian dokumen dapat dilihat pada 

Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

Lama Keterlambatan Penyelesaian Dokumen Bongkar Muat Peti Kemas 

Bulan Maret - April 2017 

 

Nama Kapal 
Tanggal 

Kedatangan 

Target Penyelesaian 

(Jam) 

Realisasi 

Penyelesaian (Jam) 

Meratus Medan 31/3/17 3 6 

Tanto Setia 31/3/17 3 3 
Strait Mas 1/4/17 3 3 
Oriental Ruby 3/4/17 3 6 
CTP Delta 4/4/17 3 3 

Tanto Bersatu 5/4/17 3 6 

Meratus Medan 7/4/17 3 3 

Tanto Bersama 8/4/17 3 6 

Meratus Medan 1 10/4/17 3 7 

Oriental Mutiara 11/4/17 3 3 

CTP Honour 11/4/17 3 3 

Tanto Pratama 12/4/17 3 6 

Meratus Medan 3 14/4/17 3 7 

Armada Permata 17/4/17 3 6 
Tanto Setia 18/4/17 3 3 
Selat Mas  18/4/17 3 3 

Oriental Ruby 18/4/17 3 6 

CTP Java 19/4/17 3 3 

Tanto Bersatu 20/4/17 3 6 

Meratus Medan 2 21/4/17 3 3 
Strait Mas 24/4/17 3 7 
Oriental Mutiara 24/4/17 3 6 

Meratus Medan 1 26/4/17 7 3 

CTP Honour 27/4/17 3 6 
Meratus Medan 3 28/4/17 3 3 

Rata-rata 3 4,68  

 

Sumber: Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bima, 2017 
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Tabel 1.1 memperlihatkan adanya keterlambatan penyelesaian dokumen 

bongkar muat peti kemas selama bulan Maret - April 2017. Keterlambatan 

yang terjadi akan menyebabkan cost yang tinggi pada biaya sandar kapal. 

Standar penyelesaian pengurusan dokumen adalah 3 jam, sedangkan 

penyelesaian pengurusan dokumen yang terlama adalah 7 jam dengan rata-rata 

penyelesaian dokumen bongkar muat peti kemas adalah 4,68 jam. 

Fenomena yang terjadi pada pegawai di Kantor Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan Bima yaitu pegawai dituntut untuk dapat bekerja lebih 

maksimal dan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan batas waktu yang telah 

ditentukan perusahaan kepadanya. Pegawai juga merasa kesulitan untuk 

menyesuaikan peran didalam perusahaan, ketika pegawai dituntut untuk bisa 

berhadapan dengan segala macam pekerjaan walaupun pegawai tersebut 

kurang mempunyai kemampuan, disisi lainnya pegawai memegang tanggung 

jawab yang sudah diberikan oleh atasan. 

Fenomena lainnya yang muncul juga disebabkan karena suatu hal pegawai 

tersebut harus bertanggung jawab dengan hal yang lainnya didalam perusahaan 

secara bersamaan, hal inilah yang dirasa para pegawai di Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan Bima mengalami ketidakjelasan peran karena pekerjaan yang 

dikerjakan tidak sesuai dengan job description mereka. Selain itu, beban kerja 

yang berlebih menyebabkan benturan-benturan atau tekanan-tekanan yang terjadi 

pada dirinya yang dapat menimbulkan stres bagi pegawai. 

Disamping itu, pegawai yang bertugas di Kantor Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan Bima cenderung mudah mengalami stres kerja karena 

pekerjaan yang bersifat rutin dan teratur seperti membuat dan menyusun surat-
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surat atau dokumen secara cepat. Tuntutan tersebut dapat memicu timbulnya 

stres kerja, sehingga untuk mengatasi stres tersebut karyawan cenderung 

melakukan cyberloafing, karena dengan melakukan cyberloafing mereka 

berharap bisa mengatasi stres mereka. 

Alasan peneliti mengambil objek di kantor tersebut, dikarenakan pada 

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bima merupakan kantor yang 

paling banyak membutuhkan akses internet di dalam pekerjaannya. Jumlah 

komputer yang terkoneksi dengan internet lebih banyak dari pada jumlah 

komputer pada kantor-kantor pemerintahan yang lain. Fasilitas internet yang 

disediakan pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bima, 

memungkinkan terjadinya perilaku cyberloafing yang dilakukan oleh pegawai 

lebih tinggi dibandingkan kantor pemerintahan lainnya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Work 

Stressor terhadap Perilaku Cyberloafing (Studi pada Pegawai Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bima)” 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perilaku cyberloafing, work stressor yang terdiri dari: role 

ambiguity, role conflict dan role overload pada Pegawai Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bima? 
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2. Apakah work stressor yang terdiri dari: role ambiguity, role conflict dan 

role overload berpengaruh signifikan terhadap perilaku cyberloafing di 

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bima? 

3. Diantara role ambiguity, role conflict dan role overload manakah yang 

paling berpengaruh terhadap perilaku cyberloafing di Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bima? 

 

C. Batasan Masalah  

Agar penelitian lebih terfokus pada masalah yang akan diteliti, maka 

obyek yang diteliti difokuskan pada PNS di Kantor Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan Bima sebanyak 34 orang dengan masalah dibatasi pada 

variabel work stressor yang berhubungan dengan sumber-sumber stressor 

meliputi role ambiguity, role conflict, role overload berdasarkan pendapat 

Robbins dan Judge (2008), sedangkan perilaku cyberloafing yang ditinjau dari 

aktivitas cyberloafing yang meliputi aktivitas browsing dan emailing 

berdasarkan Lim dan Chen (2009). 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka peneliti menetapkan 

tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mendeskripsikan perilaku cyberloafing, work stressor yang terdiri 

dari: role ambiguity, role conflict dan role overload pada Pegawai Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bima. 
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2. Untuk menguji pengaruh work stressor yang terdiri dari: role ambiguity,

role conflict dan role overload terhadap perilaku cyberloafing di Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bima.

3. Untuk menganalisis role ambiguity, role conflict dan role overload yang

paling berpengaruh terhadap perilaku cyberloafing di Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bima

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Instansi Dinas Pemerintahan yang terkait

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi instansi-instansi

Pemerintahan dalam mengurangi perilaku cyberloafing yang dilakukan oleh

pegawai di instansi terkait.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pelaksanaan

penelitian yang akan datang mengenai pengaruh work stressor dan perilaku

cyberloafing.


