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	A.3. Beban Kerja 
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	B5.  Hubungan Masa Kerja terhadap Kinerja 
	Pekerja dengan masakerja yang cukup dapat diasumsikan dengan pekerja dengan pengalaman yang luas baik kegagalan maupun keberhasilan dalam pencapaian target kerja yang ditetapkan oleh perusahaan.  Lamanya karyawan atau petugas yang memiliki durasi kerja yang tinggi di pekerjaannya dapat membentuk efektifitas kerja yang memiliki pola tertentu untuk menyelesaikan tugasnya karena pengalamannya dalam mengatasi kendala yang muncul, sehingga karyawan atau petugas yang berpengalaman dapan menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik.  (Priyadi, 2009:4).  Namun pendapat berbeda menyebutkan  bahwa kejenuhan yang diakibatkan oleh kondisi serta situasi kerja yang sama juga dapat dialami oleh petugas yang lama bekerja.  hal ini dapat mengakibatkan timbulnya penurunan kinerja dikarenakan kejenuhan yang terjadi akan menyebabkan perasaan malas meskipun pengalaman kerja petugas tersebut tinggi (Ramli, 2010:6).  
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	E.  Definisi Dan Pengukuran Variabel 
	E.1. PengukuranKinerja 
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