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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Cyberloafing 

2.1.1.1. Pengertian Cyberloafing 

Cyberloafing atau biasa disebut cyberslacking yaitu salah satu perilaku 

menyimpang karyawan di tempat kerja yang memakai „status pegawainya‟ untuk 

mengakses internet dan email pada saat jam kerja untuk tujuan yang tidak berkaitan 

dengan pekerjaan (Lim dalam Wenefrida, 2017). Cyberloafing memungkinkan 

pegawai untuk menghindari kesibukan bekerja dengan menggunakan teknologi 

modern. menurut Blanchard dan Henle (dalam firmanto, 2017) cyberloafing 

didefinisikan sebagai perilaku pegawai menggunakan fasilitas internet di tempat 

kerjanya yang secara sengaja dilakukan pegawai untuk tujuan pribadi membuka 

situs internet yang tidak berkaitan dengan pekerjaan pada saat jam kerja. 

Sementara menurut Herdiati et al (2015) Cyberloafing adalah perilaku 

penggunaan internet oleh pekerja pada saat jam kerja untuk kepentingan individu 

secara pribadi yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Dampak perilaku cyberloafing 

dapat menurunkan produktivitas, penurunan konsentrasi, gangguan komunikasi, 

adanya tindakan disiplin, penghentian hubungan kerja, kerugian reputasi, serta 

masalah dalam keamanan sistem informasi dan fungsi umum lainnya (Herdiati et al, 

2015). Perilaku cyberloafing ini termasuk berkirim email yang berisi hiburan, 

mengunjungi situs internet yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, online 

shopping, instant messaging, posting pada newsgroup, mendownload film dan 

mendownload musik (Blanchard dan Henle, 2008). Teknologi yang digunakan 
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pegawai dalam melakukan cyberloafing dapat menggunakan berbagai jenis media 

(komputer, desktop, smartphone, tablet, ipad) bisa milik perusahaan maupun milik 

pribadi pegawai yang dibawanya saat bekerja (Askew dalam Wenefrida, 2017). 

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka bisa disimpulkan bahwa 

cyberloafing yaitu perilaku pegawai yang mengakses internet untuk kepentingan 

pribadi dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Perilaku tersebut dilakukan 

ketika jam kerja dengan teknologi milik perusahaan (komputer kantor, laptop) 

maupun milik pribadi (smartphone, ipad, laptop pribadi, tablet). Adapun perilaku 

cyberloafing menurut para ahli terbagi menjadi beberapa jenis, baik perilaku 

cyberloafing yang bersifat umum, hingga perilaku cyberloafing pegawai yang 

sifatnya berbahaya untuk perusahaan. 

2.1.1.2. Jenis-jenis cyberloafing 

Blanchard dan Henle (dalam Firmanto, 2017) membagi cyberloafing 

terbagi menjadi 2 jenis yaitu minor cyberloafing dan serious cyberloafing. Minor 

Cyberloafing merupakan penggunaan internet pada jam kerja. karyawan terlibat 

dalam berbagai bentuk perilaku penggunaan internet umum yang tidak ada 

hubungannya dengan pekerjaan. Dengan demikian minor cyberloafing hamper 

sama dengan perilaku lain yang tidak sesuai dengan pekerjaan namun masih ada 

toleransi. Namun demikian, tidak dapat diungkapkan bahwa minor cyberloafing 

tidak mempunyai dampak yang merugikan untuk perusahaan, seperti mengurangi 

produktivitas. Contoh minor cyberloafing adalah mengirim dan menerima email 

pribadi, mengunjungi situs olahraga, membuka jejaring social media (seperti 
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facebook, twitter, dan instagram), mengunjungi situ berita, m-banking, serta 

berbelanja online (Blanchard dan Henle,dalam Ozler dan Polat 2012). 

Serious Cyberloafing merupakan jenis cyberloafing lainnya yang 

terbentuk dari cyberloafing yang lebih serius. karyawan terlibat dalam berbagai 

bentuk perilaku penggunaan internet yang bersifat lebih berbahaya karena 

memiliki sifat pelanggaran terhadap norma instansi dan bisa saja ilegal. Perilaku 

ini berpotansi kasar dan cenderung melakukan hal-hal yang tidak sah seperti 

perjudian online, menyebar virus, mengunduh musik ilegal atau file pribadi,game 

online, hacking, membuka situs pornografi. Jenis cyberloafing ini mengakibatkan 

dampak serius bagi perusahaan (Blanchard dan Henle dalam Ozler dan Polat, 

2012). seorang karyawan yang melakukan minor cyberloafing biasanya tidak 

sadar bahwa dia melakukan hal yang menyimpang. Sementara itu karyawan yang 

melakukan serious cyberloafing sadar akan perbuatannya menyimpang dan bisa 

saja tidak akan dimaafkan dan diterima di organisasi (Blanchard dan Henle, dalam 

firmanto 2017). 

Menurut Lim dan Teo (dalam Tarigan, 2015) cyberloafing dibagi 

menjadi dua kategori utama, yaitu Emailing Activities (Aktivitas Email) adalah 

tipe cyberloafing yang mencakup seluruh kegiatan pemakaian email yang tidak 

ada kaitannya dengan pekerjaan (tujuan pribadi) waktu jam kerja. Contoh perilaku 

dari cyberloafing tipe ini adalah mengirim, membuka, membaca, ataupun 

menerima email pribadi. Kategori kedua yaitu Browsing Activities (Aktivitas 

Browsing).Cyberloafing tipe ini mencakup seluruh kegiatan pemakaian akses 

internet perusahaan untuk browsing situs yang ada kaitannya dengan pekerjaan 
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waktu jam kerja. Contoh kegiatan dari cyberloafing tipe ini adalah kegiata 

browsing situs olahraga, situs berita, ataupun situs khusus dewasa. 

Sementara itu, Li dan Chung (dalam Tarigan, 2015) membagi 

cyberloafing dalam empat jenis yakni: Aktivitas sosial yaitu pemakaian internet 

untuk berkomunikasi dengan teman. Aktivitas sosial yang bersifat pengekspresian 

diri (facebook, twitter, instagram, dll) atau membagi informasi via blog (blogger). 

Kedua, Aktivitas informasi yaitu menggunakan internet untuk mendapatkan 

informasi. Aktivitas ini terdiri dari pencarian informasi seperti situs berita 

(kompasiana, CNN, dll). Ketiga, Aktivitas kenikmatan adalah internet sebagai 

sarana menghibur. Aktivitas kesenangan ini terdiri dari aktivitas game online, 

mengunduh musik, menonton video (youtube), atau software untuk tujuan 

kesenangan. Dan yang terakhir yaitu Aktivitas emosi virtual merupakan sisa dari 

aktivitas online internet yang lain misalnya seperti berjudi atau berkencan. 

Aktivitas emosi virtual dideskripsikan sebagai aktivitas online yang tidak bisa 

dikategorisasikan dengan aktivitas lainnya seperti berbelanja online atau mencari 

pacar (kencan) secara online. 

Beberapa peneliti memakai istilah cyberloafing mengarah kepada 

perilaku serius seperti menyebar virus dan hacking tetapi jenis cyberloafing yang 

akan menjadi fokus perhatian pada penelitian ini adalah cyberloafing Blanchard 

dan Henle yang membagi perilaku cyberloafing menjadi dua jenis yaitu minor 

cyberloafing, dan serious cyberloafing. minor cyberloafing dimana pegawai 

melakukan kegiatan mengakses internet pada jam kerja yang dianggap sebagai 
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perilaku biasa, dan serious cyberloafing dimana pegawai mengakses internet pada 

jam kerja yang sudah tau dampaknya bagi instansi namun tetap dilakukan. 

2.1.1.3. Dampak Perilaku Cyberloafing 

Cyberloafing dapat bersifat konstruktif bila perilaku tersebut membantu 

pegawai dan instansi. Namun, hal itu dapat bersifat destruktif ketika menghambat 

pegawai sehingga  menjadi tidak produktif. Banyak peneliti berpendapat bahwa 

cyberloafing adalah perilaku yang tidak bermanfaat bagi organisasi dan dapat 

menimbulkan tuntutan hukum. Bagaimanapun, beberapa peneliti lain berpendapat 

bahwa perilaku cyberloafing belum tentu buruk bagi pegawai dan organisasi. 

Mereka berpendapat bahwa internet sangat dibutuhkan bagi organisasi untuk 

meningkatkan kreativitas, fleksibelitas, dan mendorong lingkungan pembelajaran 

(Blanchard dan Henle dalam Ozler dan Polat, 2012). 

a. Dampak Positif 

Cyberloafing biasanya identik sebagai perilaku negatif yang menyebabkan 

kehilangan produktivitas dan pendapatan, terlibat dalam periode singkat dalam 

tugas yang tidak terkait dengan pekerjaan mungkin memiliki efek positif, 

termasuk kelegaan dari kebosanan, mengurangi stres, serta meningkatkan 

kreativitas pegawai (Vitak dalam Ozler dan Polat, 2012). 

Beberapa penelitian mengatakan kesempatan untuk menyediakan penggunaan 

internet secara terpasang pada tempat kerja yang memungkinkan individu untuk 

menggunakan waktu yang tidak dikonsumsi oleh tuntutan kerja dengan cara yang 

melengkapi mereka untuk menghadapi tugas masa depan dengan energi dan 

perspektif yang lebih luas (Oravec dalam Ozler dan Polat, 2012). Tujuan dari 
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karyawan tersebut adalah untuk menghindari praktik rutin dan menghilangkan 

kecemasan kemudian cyberloafing menjadi perilaku konstruktif. Cyberloafing 

dapat berfungsi sebagai „mainan kantor‟ untuk mengurangi stres kerja dan 

memunculkan kreativitas (Anandrajan dalam Ozler dan Polat, 2012). 

b. Dampak Negatif 

Organisasi mengalami peningkatan perilaku cyberloafing yang berpotensi 

merugikan (Garret dan Danziger dalam Ozler dan Polat, 2012). Ada bukti 

substansial untuk mengetahui bahwa perilaku ini mengakibatkan biaya yang 

signifikan bagi perusahaan, baik dari segi sumber daya manusia, maupun dari 

segi keuangan. Beberapa dampak negatif yang dialami oleh organisasi 

meliputi tindakan pendisiplinan, penghentian atau hilangnya karyawan, 

pelanggaran kerahasiaan perusahaan, kehilangan reputasi, privasi pribadi, 

menambah beban organisasi dan tanggung jawab pribadi, menambah biaya 

hukum terkait, serta menurunnya produktivitas sebanyak miliaran dolar 

(Weatherbee dalam Ozler dan Polat, 2012). 

Cyberloafing dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan 

penggunaan jaringan internet yang tidak efisien, sehingga menyebabkan 

organisasi menjadi tidak kompetitif (Liberman, Ozler dan Polat, 2012) Selain itu, 

cyberloafing dapat menimbulkan masalah dalam keamanan sistem informasi dan 

fungsi-fungsi umum sistem organisasi, seperti penyumbatan bandwith, infeksi 

virus, dan penundaan tugas (Lara dan Mesa dalam Ozler dan Polat, 2012). 

Pegawai berprilaku cyberloafing dapat meninggalkan kewajiban dalam 

menjalankan tugasnya. Sebagai contoh, pegawai mengakses internet pada waktu 
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jam kerja dengan tujuan bukan untuk keperluan organisasi, tetapi untuk 

menghindari tugas, menghilangkan kebosanan (Lim dalam Hunik, 2012). Menurut 

Blanchard dan Henle (dalam Firmanto, 2017) perilaku cyberloafing di tempat 

kerja dapat berdampak berkurangnya produktivitas, dapat membuat pegawai 

dengan metode lain melalaikan tugasnya dengan teknologi modern tanpa harus 

terlihat keluar masuk ruangan, dan terlihat aktif sepanjang jam di depan komputer. 

Degradasi kinerja sistem komputer dan jaringan internet yang berlebihan dapat 

menyebabkan kelebihan sumber daya komputasi dan efek selanjutnya adalah 

menurunkan bandwith atau kecepatan akses internet (Blanchard dan Henle dalam 

Firmanto, 2017). 

Cyberloafer berpotensi untuk memunculkan masalah kriminal hukum 

lainnya seperti pelecehan (misalnya email lelucon seorang pegawai mengandung 

unsur pornografi dan rasis), pelanggaran hak cipta (misalnya pegawai 

menggunakan seorang pekerja yang mmberitakan kebohongan tentang atasan di 

chat room), dan melalaikan pekerjaan (Blanchard dan Henle dalam Firmanto, 

2017). Berdasarkan teori dan beberapa penelitian diatas, perilaku cyberloafing 

cenderung menyebabkan konsekuensi negatif bagi organisasi. fokus dalam 

penelitian ini adalah peneliti ingin melihat dampak negatif yang diakibatkan oleh 

perilaku cyberloafing yang dilakukan pegawai. 

2.1.1.4. Faktor-faktor yang Berpotensi Mempengaruhi Cyberloafing 

Perilaku cyberloafing ini tidak semata-mata hanya karena ada inisiatif 

dari pegawainya, tetapi juga disebabkan oleh beberapa faktor yang berasal dari 

internal maupun eksternal. Menurut Ozler dan Polat (2012), terdapat tiga faktor 
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yang menyebabkan munculnya perilaku cyberloafing. Ketiga faktor itu adalah 

sebagai berikut: 

a. Faktor individu 

Faktor individu disini mencoba mengidentifikasi karyawan mana yang 

mungkin lebih cenderung terlibat dalam perilaku cyberloafing. Faktor individu 

terdiri dari persepsi dan sikap, sifat pribadi (personal traits), kebiasaan 

memakai internet, dan demografi (Vitak et al, 2012). 

1) Persepsi dan Sikap 

Persepsi dan sikap merupakan dua hal yang berbeda. Persepsi adalah cara 

pandang sedangkan sikap merupakan cara memposisikan, melakukannya 

atau tidak. Namun persepsi dan sikap ini saling berkoordinasi. Hasil 

penelitian Liberman (dalam Ozler dan Polat, 2012) menunjukkan bahwa 

individu yang memiliki intensitas lebih sering terhadap komputer dalam 

melakukan pekerjaan, cenderung berpotensi untuk melakukan 

cyberloafing (Liberman et al dalam Ozler dan Polat, 2012). Penelitian ini 

menunjukan bahwa ketika pegawai memiliki cara pandang bahwa apabila 

pekerjaan pegawai merasakan ketidakjelasan peran maka cenderung 

berperilaku cyberloafing (Kahn dan Quin dalam Anindita, 2013). 

Ketidakjelasan peran dapat dikatakan memiliki kaitan dengan aktivitas-

aktivitas, tanggung jawab, persepsi dan sikap, gaya dan norma-norma 

pribadi (Anindita, 2013). 

2) Sifat Pribadi (Personal Traits) 
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Perilaku pengguna internet menggambarkan variasi motif psikologis. Sifat 

pribadi seperti rasa malu, kesepian, isolasi, kontrol diri, harga diri, locus of 

control yang mungkin bisa berpengaruh pada pola pemakaian internet 

(Johnson and Culpa dalam Ozler dan Polat, 2012). Hasil penelitian 

memperlihatkan bahwa seorang yang pemalu, orang yang sangat dipercaya 

oleh perusahaan, orang yang terlalu percaya diri menyebabkan semakin 

tinggi kecenderungan kecanduan internet (Chak dan Leung dalam Ozler 

dan Polat, 2012). Kecanduan internet menyebabkan ketidakjelasan peran 

(role ambiguity) pegawai dalam bekerja dan justru saling mengandalkan. 

Ini menunjukkan bahwa bentuk minor cyberloafing mungkin terkait 

dengan role ambiguity dan beban kerja. 

3) Kebiasaan 

Kebiasaan mengacu kepada perilaku berdasarkan situasi, yang otomatis 

terjadi tanpa instruksi sebagai respon terhadap situasi atau keadaan 

lingkungan sekitar (Woon and Pee dalam Ozler dan Polat, 2012). Seperti 

kebiasaan menggunakan internet, orang yang terbiasa menggunakan 

internet di rumah, di manapun ia berada, sehingga terbawa ke lingkungan 

tempat ia bekerja. Sehingga memunculkan perilaku cyberloafing di 

lingkungan kerja. 

 

 

4) Faktor Demografis 
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Garret dan Danziger (dalam Ozler dan Polat, 2012) menjelaskan bahwa 

status pekerjaan, persepsi otonomi dalam organisasi, tingkat pemasukan, 

dan gender menjadi prediktor cyberloafing yang signifikan. Penelitian 

menunjukkan bahwa para pegawai yang berpendidikan tinggi lebih 

cenderung melibatkan dirinya pada pencarian informasi secara online 

sedangkan pegawai yang berpendidikan rendah lebih cenderung bermain 

game online (Chak and Leung dalam Ozler dan Polat, 2012). Penelitian 

yang lainnya menghasilkan bahwa pria cenderung melakukan cyberloafing 

lebih banyak dengan waktu yang lebih lama dibanding perempuan (Lim 

dan Chen, 2012). 

b. Faktor Organisasi 

Terdapat beberapa faktor organisasi yang mempengaruhi kecenderungan 

pegawai untuk berperilaku cyberloafing. Menurut Ozler dan Polat (2012) 

perilaku cyberloafing yang dilakukan oleh pegawai antara lain diakibatkan 

oleh fasilitas organisasi yang memadai, norma kerjasama, dan sikap kerja 

pegawai. 

1) Fasilitas Memadai 

Manajerial umum menyediakan fasilitas internet tanpa menspesifikasikan 

bagaimana penggunaan internet saat di tempat kerja cenderung 

meningkatkan bentuk penggunaan internet diantara pegawai untuk bisnis 

dan alasan personal (Garret dan Danziger dalam Ozler dan Polat, 2012) 

yang kemudian cenderung menimbulkan ketidak jelasan peran. 

2) Norma Kerjasama (perceived coworker cyberloafing norms) 
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Penelitian menunjukkan bahwa norma kerjasama dan atasan mendukung 

cyberloafing berhubungan positif dengan cyberloafing. Ini adalah bukti 

cyberloafing berada dibawah kontrol normatif (Woo and Pee dalam 

Syukri, 2012). Blau dkk (dalam Syukri, 2017) mengemukakan bahwa 

pegawai melihat rekan kerja lainnya sebagai panutan yang berpotensi 

sebagai role model mereka dalam organisasi dan cyberloafing dipelajari 

dari perilaku yang mereka lihat dari orang tersebut di lingkungan 

organisasi mereka yang kemudian faktor ini termasuk kedalam role 

ambiguity. 

3) Sikap Kerja Karyawan 

Perilaku penyimpangan tempat kerja seperti cyberloafing sudah terbukti 

menjadi respons emosional terhadap frustasi pengalaman kerja, maka dari 

itu ditrima bahwa perilaku kerja mempengaruhi cyberloafing (Lieberman 

et al dalam Ozler dan Polat, 2012). Penelitian sebelumnya telah 

menemukan bukti empiris yang menunjukkan bahwa karyawan lebih 

mungkin untuk melakukan kesalahan saat memegang sikap yang tidak 

menguntungkan (Garret dan Danziger, dalam Ozler dan Polat 2012). 

Cyberloafing menjadi respon emosional terhadap pekerjaan yang 

menjadikan karyawan frustasi, maka dari itu sikap terhadap pekerjaan 

yang berlebihan dapat berpengaruh terhadap munculnya cyberloafing 

(Liberman et al dalam Syukri, 2017). 

c. Faktor Situasional 
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Pernah ada konsensus mengenai penggunaan internet pribadi disaat jam kerja 

perusahaan, namun tingkat dan akibatnya sebagian besar merupakan dugaan 

(Jhonson dan Ugray dalam Ozler Polat, 2012). Perilaku menyimpang 

cyberloafing sering terjadi saat individu mempunyai akses ke sumber daya 

internet ditempat kerja, hal ini membuktikan pemicu situasional (Weatherbee 

Ozler Polat, 2012). 

Penelitian memberi petunjuk bahwa kedekatan fisik antara supervisor 

atau atasan secara tidak langsung mengakibatkan perilaku cyberloafing (Ozler dan 

Polat, 2012). Lebih lanjut, kehadiran kebijakan dan sanksi organisasi formal 

terkait keterlibatan pegawai berperilaku cyberloafing seharusnya dapat 

mengurangi perilaku cyberloafing. Blanchard dan Henle (2008) memberikan 

dukungan untuk ini karena menunjukkan bahwa ada peraturan mengenai 

cyberloafing dan pegawai dilarang melakukan cyberloafing (Liberman et al, 

2011). 

Journal of Employent Counseling menganjurkan 8 faktor berikut yang 

menyebabkan pegawai mudah melakukan cyberloafing dengan mengakses 

internet yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan pada saat jam kerja, antara 

lain: peluang akses, kemampuan untuk membeli sesuatu, keadaan tanpa nama, 

kenyamanan, kemudahan, pelarian, rasa malu, penerimaan sosial, masa kerja yang 

sudah lama di tempat kerja. Berdasarkaan penelitian tersebut terdapat 

kemungkinan bahwa perilaku cyberloafing disebabkan oleh beban kerja dan peran 

ganda (Kay et al dalam Syukri, 2017). 
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2.1.1.5. Indikator Cyberloafing 

Menurut Blanchard dan Henle (2008) perilaku cyberloafing disebabkan 

karena stres terhadap pekerjaan, dan perilaku cyberloafing yang terjadi pada 

pegawai dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu: 

a. Sering menggunakan wifi kantor diluar kepentingan pekerjaan selama jam 

kerja. 

b. Menggunakan handphone diluar kepentingan pekerjaan pada jam kerja. 

c. Mengirim email dan Menerima email diluar kepentingan pekerjaan pada jam 

kerja. 

d. Mengakses sosial media pada jam kerja. 

e. Aktifitas browsing diluar kepentingan pekerjaan pada jam kerja. 

2.1.2. Beban Kerja 

2.1.2.1. Pengertian Beban Kerja 

Beban kerja yaitu frekuensi kegiatan rata-rata dari masing-masing 

pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Beban kerja bisa berupa beban kerja fisik 

maupun mental. Beban kerja juga dapat diartikan sebagai jumlah kegiatan yang 

harus diselesaikan oleh seseorang ataupun sekelompok orang selama periode 

waktu tertentu dalam keadaan normal (Haryono, 2014). Sementara menurut 

menpan (dalam Furqon, 2015) beban kerja merupakan sekumpulan atau sejumlah 

kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan 

dalam jangka waktu tertentu. Studi membuktikan bahwa saat individu mempunyai 

tuntutan kerja yang rendah maka cenderung untuk melakukan cyberloafing tinggi, 

hal ini disebabkan karena adanya waktu luang yang dimiliki. Ketika karyawan 
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tidak mendapat banyak pekerjaan, mereka akan terlibat dalam aktivitas 

cyberloafing untuk menghabiskan waktu (Doorn dalam Syukri, 2017). Dan ada 

pula penelitian yang menyatakan bahwa ketika beban kerja berlebih (overload) 

maka kecenderungan pegawai melarikan diri dari tugasnya dengan cara berprilaku 

cyberloafing (Lim dalam Firmanto, 2017). 

Robbins (2014) menyatakan bahwa positif negatifnya beban kerja 

merupakan masalah persepsi. Persepsi terhadap beban kerja berkaitan erat dengan 

faktor peran dan pekerjaan. Beban kerja erat hubungana dengan suatu pekerjaan 

dimana individu memberikan penilaian tentang sejumlah tuntutan tugas atau 

aktivitas yang membutuhkan kekuatan mental dan fisik yang harus diselesaikan 

dalam waktu tertentu yang dapat dilihat dari beberapa indikator beban kerja. 

2.1.2.2. Beban Kerja Tinggi 

Beban kerja berlebih sering kali didapati pegawai. Peran berlebihan (role 

overload) menurut Baurer dan Erdogen (2012) didefinisikan sebagai memiliki 

waktu dan sumber daya yang tidak mencukupi untuk menyelesaikan pekerjaan. 

Ketika sebuah organisasi merosot, sisa karyawan yang harus menyelesaikan tugas 

yang sebelumnya dilakukan oleh pekerja yang dipecat, yang menyebabkan 

kelebihan beban peran (Baurer dan Erdogen, 2012). Work overload atau kelebihan 

beban kerja dibedakan dalam quantitative overload dan qualitative overload 

(Berry dalam Syukri, 2017). Menurut Berry mereka yang bersifat kuantitatif ialah 

“having too much to do”, sedangkan yang bersifat kualitatif adalah sebagai “too 

difficult.” Jadi manakala para pekerja merasa bahwa terlalu banyak pekerjaan 

yang harus dikerjakan, terlalu beragam hal yang harus dilaksanakan, atau tidak 
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cukup waktu yang tersedia untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan, maka 

keadaan ini disebut quantitative overload (Ivancevich dan Matteson dalam Syukri, 

2017). 

Beban peran yang terlalu berat, ketidakmampuan karyawan 

menyelesaikan tugasnya dikarenakan standard hasil yang terlalu tinggi hal ini bisa 

menyebabkan rendahnya percaya diri. banyak tugas dengan penyediaan waktu 

yang tidak cukup untuk menyelesaikan tugas tersebut (Permatasari, 2010). 

2.1.2.3. Beban Kerja Rendah 

Beban kerja yang rendah bisa disebabkan tidak adanya integritas, cara 

kerjanya hanya menunggu perintah dari atasan, cara kerjanya hanya berdasarkan 

atasan ini memicu perilaku cyberloafing. Beban kerja yang rendah juga bisa 

dikarenakan orang yang diberikan beban pekerjaan memilki kemampuan yang 

rendah maka diberikan beban kerja yang rendah. 

2.1.2.4. Indikator Beban Kerja 

Pada penelitian ini indikator beban kerja yang dipakai adalah indikator 

beban kerja yang digunakan pada penelitian yang telah dilakukan oleh (Menpan 

1997) yang terdiri antara lain: 

1) Target Yang Harus Dicapai 

Pendapat setiap orang mengenai besarnya target kerja yang diberikan untuk 

merampungkan pekerjaannya, contohnya untuk menggiling, melinting, 

mengepak dan mengangkut. Pendapat tentang hasil kerja yang harus 

diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. 

2) Kondisi Pekerjaan 
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Merangkum soal bagaimana pendapat yang dimiliki oleh individu tentang 

kondisi pekerjaannya, contohnya memutuskan dengan cepat pada saat 

pengerjaan barang, serta mengatasi kejadian yang tak terduga seperti 

melaksanakan pekerjaan ekstra diluar waktu yang sudah ditentukan. 

3) Standar Pekerjaan 

Pandangan yang dimiliki oleh individu tentang pekerjaannya, contohnya 

perasaan yang muncul mengenai beban kerja yang harus diselesaikan dalam 

jangka waktu tertentu. 

2.1.3. Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja adalah termasuk salah satu faktor yang bisa berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. Pegawai akan kuat menjalankan tugasnya dengan 

baik, apabila didukung dengan kondisi lingkungan yang sesuai, sehat, aman dan 

nyaman. Ketidaktepatan dapat menuntut tenaga dan waktu yang lebih banyak dan 

tidak mendukung diperolehnya rancangan sistem kerja yang efisien. Menurut 

Alex S Nitisemito (2000) mendefinisikan lingkungan kerja merupakan segala 

sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang bisa berpengaruh pada dirinya 

dalam melakukan  tugas-tugas yang dibebankan 

2.1.3.1. Pengertian Lingkungan Kerja 

Menurut Sedarmayanti (2012) lingkungan kerja yaitu seluruh alat 

perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana seseorang 

bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan 

maupun sebagai kelompok. Menurut Mardiana (2005) lingkungan kerja 

merupakan lingkungan dimana pegawai menjalankan pekerjaannya sehari-hari. 
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Lingkungan kerja sangat berpengaruh besar untuk pelaksanaan penyelesaian 

tugas. Dari definisi diatas, penulis memiliki kesimpulan yaitu lingkungan kerja 

adalah lingkungan yang dimana karyawan melakukan pekerjaan sehari-hari baik 

sebagai perorangan maupun sebagai kelompok yang bisa berpengaruh pada 

pelaksanaan pekerjaannya. Menurut Sedarmayanti (2012), Secara garis besar 

lingkungan kerja bisa dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Lingkungan Kerja Fisik 

Lingkungan kerja fisik merupakan semua keadaan berupa fisik yang terdapat 

pada sekitar tempat kerja yang bisa berpengaruh pada karyawan baik secara 

langsung maupun secara tidak langsung. Indikator lingkungan kerja fisik 

terdiri atas: peralatan kerja, penerangan atau cahaya, suhu udara, keamanan 

kerja (Sedarmayanti dalam Riyadi, 2012). Peralatan kerja disini seperti 

komputer atau laptop yang digunakan pada saat bekerja di instansi, akses 

internet pegawai, alat komunikasi, dsb. Penerangan atau cahaya yang kurang 

dapat memicu penurunan konsentrasi pegawai yang akhirnya mencuri-curi 

waktu untuk mengakses internet yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan 

atau basa disebut cyberloafing, suhu udara yang dingin, serta keamanan 

pegawai saat bekerja. 

 

 

2. Lingkungan Kerja Non Fisik 

Lingkungan kerja non fisik merupakan segala sesuatu keadaan yang terjadi 

dan berhubungan dengan pekerjaan, bisa berupa hubungan dengan atasan 
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maupun hubungan sesama rekan kerja, maupun hubungan dengan bawahan. 

Indikator lingkungan kerja non fisik terdiri atas hubungan dengan atasan, dan 

hubungan dengan sesama rekan kerja (Sedarmayanti dalam Riyadi, 2012). 

Lingkungan kerja non fisik seperti hubungan kerja antara sesama pegawai 

maupun dengan atasan, iklim kerja, dan pengawasan pada para pegawai. 

2.1.3.2. Indikator Lingkungan Kerja 

Nitisemito mengatakan (2000:183) yang disebut lingkungan kerja 

merupakan semua hal yang ada di sekitar para pekerja dan yang bisa 

mempengaruhi dirinya dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan. 

Adapun indikator dalam lingkungan kerja ini yaitu: 

1. Suasana Kerja 

 Suasana kerja adalah keadaan sekitar dalam lingkungan kerja yang bisa 

meliputi suasana ruangan kerja dan suasana riuh ataupun suasana tenang pada 

lingkungan kerja 

2. Hubungan dengan rekan kerja 

 Hubungan dengan rekan kerja adalah interaksi karyawan dengan rekannya 

ataupu dengan atasan dan bawahan untuk mempermudah proses pengenalan satu 

dan yang lainnya 

3. Tersedianya fasilitas kerja 

 Tersedianya fasilitas kerja berarti fasilitas yang tersedia dari perusahaan 

yang ditempati ataupun dinikmati oleh karyawan yang berupa fasilitas seperti 

contohnya fasilitas computer,fasilitas wifi dan yang lainnya 
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2.1.4. Stres Kerja 

3.1.1.1. Pengertian Stres Kerja 

Sunaryo (dalam Surbakti, 2009) stres adalah reaksi tubuh terhadap 

situasi yang menimbulkan tekanan, perubahan, ketengangan emosi. Rosenthal 

(2002) mengungkapkan stres adalah sebuah pengalaman emosimal negatif yang 

dihubungin dengan perubahan-perubahan biologis yang mengerakkan tubuh 

individu untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian karena mrndapat rangsangan 

dari luar. 

Menurut Karasek (1979) Stres kerja dapat terjadi karena dalam 

pekerjaan karyawan ada tuntutan pekerjaan yang tinggi tetapi kendali terhadap 

pekerjaan tersebut sangat rendah. Di dalam model ini tuntutan pekerjaan diartikan 

sebagai psychological stresor, seperti kebutuhan untuk bekerja dengan keras dan 

cepat, dengan jumlah pekerjaan yang banyak dan waktu yang terbatas. Tuntutan 

pekerjaan dalam hal ini bisa diartikan sama dengan beban kerja. Namun, yang 

perlu diperhatikan adalah, tuntutan pekerjaan di sini adalah tuntutan secara 

psikologis bukan tuntutan secara fisik, meskipun kebutuhan akan kecepatan dan 

kerumitan dalam bekerja membutuhkan kemampuan fisik yang dapat berdampak 

pada keletihan, namun stres outcome yang diprediksikan oleh model ini berkaitan 

dengan dampak psikologis atas beban kerja- diasosiasikan dengan kebutuhan 

untuk mengatur kecepatan dalam bekerja dan konsekuensi kegagalan untuk 

menyelesaikan pekerjaan.  

Menurut Agus (2006), stres kerja adalah adanya ketidakseimbangan 

antara karakteristik kepribadian karayawan dengan karakterristik aspek- aspek 
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pekerjaannya dan dapat terjadi pada seluruh kondisi pekerjaan. Ivancevich dan 

Matteson (dalam Luthans, 2006) mengartikan stres kerja sebagai respon adaptaif 

yang digabungkan oleh perbedaan individu dan proses psikologi yang merupakan 

konsekuensi tindakan, situasi , atau kejadian ekternal (lingkungan) yang 

kesimpulan tuntutan psikologis dan fisik secara berlebihan pada seseorang. 

3.1.1.2. Aspek-aspek Stres Kerja 

Menurut Karasek (1979) sebuah model untuk mengidentifikasi dan 

mengatur semua aspek atau komponen stres kerja. Aspek-aspek tersebut antara 

lain:  

a. Job Demands yang merupakan tuntutan pekerjaan yang menjadi penyebab 

terjadinya kelelahan secara psikologis (psychological stresor ), misalnya 

bekerja secara non stop dengan jam kerja yang lama, beban pekerjaan yang  

banyak dan waktu yang diberikan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut 

terbatas, dan terdapat konflik pada tuntutan pekerjaan yang harus diselesaikan 

b. Job Control merupakan otoritas yang karyawan miliki untuk mengatur dan 

mengambil keputusan dalam melakukan pekerjaan dengan  menggunakan 

kemampuan skillnya, job control bagi karyawan bisa berupa kebebasan untuk 

melakukan pekerjaannya sesuai dengan job description, mengatur waktu 

istirahat, mengambil keputusan. job control berpengaruh terhadap kesehatan 

psikologis karyawan, karena karyawan yang memiliki job control yang tinggi 

bisa meringankan tingkat tekanan pekerjaan yang tinggi, sementara karyawan 

yang mempunyai job control yang rendah cenderung tidak mempunyai 
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kebebasan untuk menyelesaikan pekerjaannya sehingga bisa menimbulkan 

stress.  

 Menurut Karasek (Alves, Chor , Faertein, Lopes & Werneck 2004) 

mengembangkan sebuah aspek – aspek mengatur pada stres kerja yaitu :  

a. Job Demands diartikan sebagai tuntutan pekerjaan yang menjadi penyebab 

munculnya kelelahan secara psikologis (psychological stresor ), misalnya: 

bekerja secara non stop dengan jam kerja yang lama, beban pekerjaan yang  

banyak dan waktu yang diberikan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut 

terbatas, dan terdapat konflik pada tuntutan pekerjaan yang harus diselesaikan  

b. Job Control merupakan otoritas yang karyawan miliki untuk mengatur dan 

mengambil keputusan dalam melakukan pekerjaan dengan  menggunakan 

kemampuan skillnya, job control bagi karyawan bisa berupa kebebasan untuk 

melakukan pekerjaannya sesuai dengan job description, mengatur waktu 

istirahat, mengambil keputusan. job control berpengaruh terhadap kesehatan 

psikologis karyawan, karena karyawan yang memiliki job control yang tinggi 

bisa meringankan tingkat tekanan pekerjaan yang tinggi, sementara karyawan 

yang mempunyai job control yang rendah cenderung tidak mempunyai 

kebebasan untuk menyelesaikan pekerjaannya sehingga bisa menimbulkan 

stres 

c. Job support diartikan bervariasi, dari frekuensi kontak interpersonel dan 

besarnya keluarga untuk menata kehidupan mengatakan bahwa social support 

adalah perasaan nyaman,diperhatikan,dihargai,atau mendapatkan pertolongan 

dari orang atau kelompok lain. 
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2.1.4.3  Indikator Stres Kerja 

 Stres kerja sebagai suatu ketegangan atau tekanan yang dialami ketika 

tuntutan yang dihadapkan melebihi kekuatan yang ada pada diri kita 

(Mangkunegara 2011), Berikut indikator stres kerja menurut Mangkunegara 

(2011) 

 

1. Tuntutan atau tekanan dari atasan 

 Adalah tuntutan dan tekanan dari atasan untuk dapat mengerjakan tugas 

dengan baik dan tanpa ada kesalahan atau bisa juga permintaan mengerjakan 

tugas dengan jangka waktu tertentu sehingga dapat menimbulkan tekanan 

pada karyawan 

2. Ketegangan dan kesalahan 

 Adalah rasa takut dan tegang oleh karyawan saat bekerja karena takut 

melakukan kesalahan dalam melakukan pekerjaan sehingga bisa mendapatkan 

sanksi atau hukuman dari perusahaan 

3. Menurunya tingkat personal 

 Adalah menurunnya kemampuan pribadi seseorang dalam menggerjakan 

tugasnya hal tersebut bisa terjadi karena beban kerja yang tinggi dan rasa 

jenuh dari seorang karyawan sehingga menurunkan konsentrasi dan 

kemampuan karyawan dalam bekerja 

4. Jumlah pekerjaan yang berlebihan 
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 Adalah adanya tambahan tugas yang diterima oleh karyawan yang 

melebihi standar pekerjaan yang diterimanya. Atau karyawan memperoleh 

tugas melebihi kapasitas dan kemampuannya 

5. Tingkat kesulitan 

 Adalah keadaan yang tidak biasa yang menyulitka seorang 

karyaawan,dimana karyawan harus mengerjakan pekerjaan yang belum pernah 

dikerjakan atau bisa saja mengerjakan tugas yang tidak pada bidangnya 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melaksanakan 

penelitian sehingga penulis bisa memperoleh banyak teori yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian yang dibuat. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak 

menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. 

Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi untuk 

memperoleh banyak bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut ini adalah 

penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal yang berkaitan dengan penelitian 

yang dilakukan penulis. 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

NO JUDUL VARIABEL HASIL 

1 Pengaruh Konflik Peran 

Dan Role Overload 

Terhadap Burnot dan 

Dampaknya Pada 

Cyberloafing (STUDI 

PADA PT PLN 

(PERSERO) PUSAT 

MANAJEMEN 
KONSTRUKSI) 

Wenefrida Ardhian 

X1: konflik peran 

X2: role overload 

Y: burnout dan       

cyberloafing 

1) Konflik Peran 

berpengaruh 

terhadap 

timbulnya 

cyberloafing. 

2)  Role overload 

berpengaruh 

terhadap 

timbulnya 

burnout.  
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Ayu Hardiani
1
, Edy 

Rahardja, Ahyar 

Yuniawan 

(2017) 

 

3) Burnout 

berpengaruh 

terhadap 

timbulnya 

cyberloafing. 

2 HUBUNGAN 

ANTARA PERSEPSI 

TERHADAP BEBAN 

KERJA DENGAN 

CYBERLOAFING 

PADA KARYAWAN 

BIRO ADMINISTRASI 

UMUM 

DAN KEUANGAN 

UNIVERSITAS 

DIPONEGORO 

Hafidz Ibnu 

Ramadhan, Harlina 

Nurtjahjanti 

(2017) 

X1: Beban kerja 

Y: cyberloafing 

1) terdapat hubungan 

negatif antara 

persepsi terhadap 

beban kerja 

dengan 

cyberloafing.  

3 PENGARUH IKLIM 

ORGANISASI 

TERHADAP 

PERILAKU 

CYBERLOAFING 

PADA KARYAWAN 

PT X 

Yulian Astri dan Siti 

Zahreni 

(2017) 

 

X1: Iklim organisasi 

Y1: Cyberloafing 

1) Ada pengaruh 

negatif iklim 

organisasi 

terhadap perilaku 

cyberloafing  

4 Work Environment 

Factors and 

Cyberloafing :A Follow 

up to Askew 

Kevin Askew 

(2012) 

X1: Work  

Environment 

 Y: Cyberloafing 

1) work environment 

berpengaruh 

positif terhadap 

cyberloafing 

 

 

5 Work Environment 

Factors Predict 

Cyberloafing 

Michael D Coovert dan 

Joseph A Vandello 

(2011) 

X1: Work  

Environment 

 Y: Cyberloafing 

1) work environment 

berpengaruh 

negative terhadap 

cyberloafing 

6 Pengaruh Stres Kerja 

Terhadap Cyberloafing 

Dengan Kepuasan Kerja 

X1: stres kerja 

Y: cyberloafing 

1) terdapat pengaruh 

positif yang  

signifikan antara 
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Sebagai Variabel 

Moderator pada 

Karyawan di Surabaya 

Mazzanov Dhira Brata 

Moffan & Seger 

Handoyo 

(2020) 

stres kerja terhadap  

cyberloafing 

 

7 Pengaruh Stres Kerja 

Pada Cyberloafing 

Anindita Wicaksono 

Herlianto  

(2012) 

X1: stres kerja 

Y: Cyberloafing 

1) role ambiguity  

memiliki pengaruh 

negatif terhadap 

cyberloafing  

2) Role overload  

mempunyai 

pengaruh negatif 

terhadap 

cyberloafing 

3) role conflict  

mempunyai 

pengaruh positif 

terhadap  

cyberloafing 

 

Sumber: Jurnal Penelitian Terdahu  
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2.3. Kerangka Penelitian Teoritis 

Kerangka penelitian adalah suatu model konseptual tentang bagaimana 

teori-teori berhubungan dengan beberapa faktor yang akan diidentifikasi sebagai 

suatu permasalahan (Sekaran, 2015). Kerangka pemikiran menunjukkan beberapa 

variabel yang berbeda yang digunakan dan menggambarkan tentang bagaimana 

hubungan antar variabel tersebut. Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini 

yaitu: 

 

 

 

 

 

 

          

           

           

           

            

Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran Teoritis 

2.4. Perumusan Hipotesis 

Menurut Uma Sekaran (2015) Hipotesis merupakan perkiran ilmiah tentang 

hubungan yang dibangun secara logis antara dua atau lebih variabel, dinyatakan 

dalam bentuk pernyataan yang bisa diuji. Sedangkan menurut Menurut Sugiyono 

(X1) 

 Beban Kerja 

(X2) 

Lingkungan Kerja 

H1 

H3 

(X3) 

Stres Kerja 

 

(Y) 

Perilaku 

Cyberloafing 

 

H2 
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(2016) hipotesis yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dapat dikatakan sementara karena jawaban yang dihasilkan baru berdasarkan pada 

teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh 

melalui pengumpulan data.  

2.5.1. Hubungan Beban Kerja terhadap Perilaku Cyberloafing 

Beban kerja memiliki hubungan konseptual dengan perilaku cyberloafing 

yaitu ketika seorang karyawan memiliki beban kerja banyak maka ia tidak 

memiliki waktu untuk melakukan kegiatan cyberloafing, Namun ketika ia tidak 

memiliki bebar kerja maka ia akan memiliki waktu luang yang bisa digunakan 

untuk melakuan kegiatan cyberloafing 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Wenefrida Ardhian Ayu Hardiani, 

Edy Rahardja, Ahyar Yuniawan (2017) dengan hasil penelitian Role overload 

berpengaruh terhadap timbulnya burnout. Burnout berpengaruh terhadap 

timbulnya cyberloafing. sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Hafidz Ibnu Ramadhan, Harlina Nurtjahjanti (2017) dengan hasil penelitian 

terdapat hubungan negatif antara persepsi terhadap beban kerja dengan 

cyberloafing. Hal ini berarti semakin positif persepsi terhadap beban kerja yang 

dimiliki semakin rendah cyberloafing yang dilakukan, begitu pula sebaliknya, 

semakin negatif persepsi terhadap beban kerja yang dimiliki maka semakin 

semakin tinggi cyberloafing yang dilakukan. Dari uraian diatas bisa dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Diduga Beban Kerja berpengaruh terhadap perilaku cyberloafing  
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2.5.2. Hubungan Lingkungan Kerja terhadap Perilaku Cyberloafing 

Lingkungan kerja memiliki hubungan konseptual dengan perilaku 

cyberloafing,dimana lingkungan kerja meliputi fasilitas kerja, rekan kerja dan 

keadaan tempat kerja. Hal hal tersebut sangat mempengaruhi seorang karyawan 

untuk malakukan perilaku cyberloafing ataupun tidak melakukannya 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kevin Askew (2012)  

menghasilkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap 

cyberloafing.yang artinya semakin baik lingkungan kerja maka akan semakin 

tinngi perilaku cyberloafing. Tetapi Menurut Penelitian yang dilakukan oleh 

Michael D Coovert dan Joseph A Vandello (2011) menyatakan bahwa lingkungan 

kerja berpengaruh negative terhadap cyberloafing 

Menurut penelitian Yulian Astri dan Siti Zahreni (2017) menghasilkan ada 

pengaruh negatif lingkungan kerja terhadap perilaku cyberloafing artinya, 

semakin baik iklim organisasi suatu perusahaan maka semakin rendah frekuensi 

seseorang melakukan perilaku cyberloafing. Dari uraian diatas bisa dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Diduga Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap Perilaku 

Cyberloafing 

2.5.3. Hubungan Stres Kerja terhadap Perilaku Cyberloafing 

Stress kerja memiliki hubungan konseptual dengan perilaku cyberloafing 

dimana ketika seorang karyawan mengalami steres kerja yang bisa disebabkan 

oleh rasa jenuh dalam bekerja atau terlau lelah dalam melakukan pekerjaan maka 

karyawan akan cenderung melakukan cyberloafing untuk mengatasi hal tersebut 
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Dari penelitian yang dilakukan oleh Mazzanov Dhira Brata Moffan & 

Seger Handoyo 2020 dengan hasil penelitian terdapat pengaruh positif yang  

signifikan antara stres kerja terhadap cyberloafing pada karyawan, yang berarti  

semakin tinggi stres kerja akan semakin  tinggi juga  cyberloafing pada karyawan. 

menurut penelitian yang dilakukan oleh Anindita Wicaksono Herlianto (2012) 

dengan hasil penelitian stress kerja berupa role ambiguity dan role overload 

berpengaruh negative terhadap perilaku cyberloafing karyawan.Dari uraian diatas 

bisa dirumuskan hipotesis sebagai berikut 

H3 : Diduga Stres Kerja berpengaruh terhadap Perilaku Cyberloafing 

 


