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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada era yang dituntut serba canggih ini, hampir semua bidang memerlukan 

teknologi untuk membantu menyelesaikan pekerjaan. Dengan adanya 

kecanggihan teknologi, dunia berasa hanya dalam genggaman tanpa ada batasan. 

Semakin bertambahnya hari hingga tahun, teknologi menawarkan canggihnya 

fitur-fitur yang telah dikembangkan sedemikian rupa melalui perangkat seperti 

smartphone, laptop, atau komputer untuk mengakses social media, mengirim 

pesan, membaca berita, bermain game online, dan bahkan menonton video 

streaming kapanpun dan di manapun (Derks et al., 2021). Perangkat-perangkat 

tersebut  dapat memanjakan siapa pun sebagai sarana hiburan atau meringankan 

pekerjaan manusia bagi yang sudah mengenalnya. Dalam rangka meringankan 

pekerjaan, kini hampir semua institusi atau perusahaan memanfaatkan 

perkembangan tersebut guna meningkatkan produktivitas (Ardilasari, 2016). 

Perusahaan tentunya membutuhkan karyawan yang dapat mengikuti 

perkembangan jaman dengan cara mahir menggunakan teknologi yang telah 

tersedia untuk meningkatkan efektivitas. Ketersediaan perangkat tersebut 

didukung dengan adanya jaringan internet yang dapat mengakses berbagai situs 

untuk kepentingan pekerjaan (Muhtarom et al., 2021). Kini sudah banyak 

provider yang menawarkan berbagai pilihan paket internet untuk kepentingan 

pribadi dan perusahaan. Perusahaan berskala besar maupun kecil dapat 

dikatakan sangat bergantung dengan adanya akses internet. Salah satunya yaitu 

pada sektor perbankan, pada sektor ini tentunya penting menggunakan akses 

internet untuk melakukan pelayanan transaksi. Seluruh kegiatan di perbankan 

terintegrasi oleh koneksi internet untuk operasional (Rahayuningsih, 2017). 

Namun ketika akses internet tidak digunakan secara semestinya oleh 

karyawan saat bekerja, hal ini dapat menimbulkan suatu perilaku yang disebut 

dengan cyberloafing. Cyberloafing juga disebut dengan cyberslacking atau non 

work related computing (Ozler & Polat, 2012). Cyberloafing merupakan suatu 
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perilaku di mana pegawai membuka jaringan internet namun tidak berkaitan 

dengan kepentingan kerja saat jam kerja sedang berlangsung (Moffan & 

Handoyo, 2020). Hal serupa dikemukakan oleh (W. A. A Hardiani et al., 2018) 

bahwa cyberloafing merupakan suatu tindakan penyalahgunaan internet yang 

digunakan untuk kepentingan pribadi seperti bermain games, membaca situs 

berita, entertainment, dan memeriksa pesan personal seperti email, facebook, 

dan berselancar di situs website lain. Ketika perangkat seperti gadget atau 

komputer telah terkoneksi dengan akses internet, karyawan yang merasa bosan 

cenderung melakukan cyberloafing dan enggan untuk menyelesaikan tanggung 

jawabnya karena sudah berinteraksi dengan internet (Wulandari & Husna, 

2021).  

Perilaku cyberloafing dapat menjadi suatu perilaku yang konstruktif apabila 

dapat membantu karyawan menyelesaikan pekerjaannya tetapi juga bisa menjadi 

destruktif apabila menjauhkan karyawan dari hal-hal yang produktif (Ozler & 

Polat, 2012). Cyberloafing dapat merugikan perusahaan apabila menghabiskan 

waktu terlalu banyak dan tidak segera kembali ke pekerjaan masing-masing. 

Perusahaan memberikan fasilitas tersebut untuk digunakan dengan semestinya 

bukan untuk kepentingan pribadi. Namun sebuah studi menunjukkan bahwa 

karyawan tidak merasa dirinya sedang melakukan hal yang tidak pantas dan 

kebanyakan karyawan justru membenarkan perilaku tersebut. Hal ini 

dikarenakan orang-orang di dekatnya pun melakukan hal yang tidak berbeda 

(Henle & Blanchard, 2008). 

Berdasarkan hasil pra survei melalui kuesioner yang dilakukan kepada 13 

karyawan Bank Mandiri KCP Sugiyopranoto Semarang dengan memilih dua 

faktor penyebab perilaku cyberloafing bahwa faktor penyebab karyawan 

melakukan perilaku cyberloafing saat jam kerja yang paling utama adalah stres 

kerja yang mendapatkan persentase sebesar 84.6% dan diikuti oleh faktor beban 

kerja sebesar 46.2%.  
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Tabel 1.1.1 

Rekapitulasi Hasil Pra Survei  

Faktor yang Menyebabkan Perilaku Cyberloafing 

 

No Variabel Penyebab Perilaku Cyberloafing 

Tanggapan Responden 

Jumlah % 

1 Stres kerja 11 84,6% 

2 Beban kerja 6 46,2% 

3 Job burnout 5 38,5% 

4 Self control 2 15,4% 

5 Work family conflict 1 7,7% 

6 Lingkungan kerja 1 7,7% 

7 Peran ganda 0 0% 

Sumber: data primer diolah (2021) 

 

Bersumber pada pernyataan karyawan Bank Mandiri KCP Sugiyopranoto 

Semarang yang menduduki posisi manager bahwa stres kerja dipicu karena 

terdapat adanya sasaran yang perlu dicapai setiap bulannya. Tim marketing  

mengungkapkan stres kerja berasal dari salah satu tugasnya yaitu mencari 

nasabah yang akan melakukan pinjaman. Gejala stres kerja yang terjadi di 

antaranya gelisah, sakit kepala, dan terkadang mengalami perubahan emosi yang 

drastis. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, perilaku cyberloafing dapat 

dipengaruhi oleh stres kerja. Hal ini disampaikan oleh penelitian dari (Moffan & 

Handoyo, 2020), yang menyatakan bahwa stres kerja mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap perilaku cyberloafing. Menurut (Robbins & 

Judge, 2017) stres merupakan suatu proses psikologi yang kurang baik sebagai 

sebuah respon karena terdapat adanya tekanan lingkungan. Dan menurut 

(Widayanti & Sariyathi, 2016), menyatakan bahwa stres kerja itu berasal dari 

perasaan tertekan yang dialami oleh individu ketika dihadapkan dengan banyak 
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pekerjaan sehingga memberikan dampak ke emosi, cara berpikir, dan kondisi 

fisik seseorang yang berasal dari tempat kerja. Di lingkungan kerja, stres dapat 

terjadi di kalangan karyawan sehingga karyawan akan mencari cara untuk 

meredakan stres yang sedang dialami salah satunya dengan cyberloafing yang 

dianggap sebagai pelarian diri sementara untuk mengurangi rasa tertekan (Henle 

& Blanchard, 2008). Cyberloafing dapat menjadi suatu jalan keluar untuk 

karyawan dari stres kerja untuk membantu meredakan emosi seperti resah, tidak 

konsentrasi pada pekerjaan (Moffan & Handoyo, 2020). Stres kerja yang tinggi 

diikuti oleh perilaku cyberloafing yang tinggi pula, dan juga sebaliknya. Hal ini 

dikarenakan adanya pengaruh positif secara signifikan dari stres kerja  terhadap 

cyberloafing menurut penelitian yang dilakukan oleh (Moffan & Handoyo, 

2020) pada karyawan di Surabaya. 

Sedangkan mengenai beban kerja, karyawan di Bank Mandiri KCP 

Sugiyopranoto Semarang menerangkan bahwa memiliki beban kerja berat 

maupun ringan berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan.  

Kegiatan tutup buku menjadi salah satu bentuk adanya beban kerja waktu yang 

mana dilakukan setiap akhir bulan guna merangkum segala perolehan, transaksi, 

serta laba rugi yang terjadi pada bulan tersebut. Hal ini membuat hampir seluruh 

karyawan lembur hingga malam.  

Pada penelitian (Amalia et al., 2018; Wulandari & Husna, 2021), beban 

kerja dapat menjadi pengaruh perilaku cyberloafing. Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No.12/2008 menentukan beban kerja adalah suatu besaran pekerjaan 

yang harus ditanggung oleh suatu peran jabatan yang merupakan hasil dari 

volume kerja dan waktu. Pendapat dari (Tarwaka, 2014), mengemukakan bahwa 

beban kerja adalah perbedaan antara kemampuan yang dimiliki oleh pegawai 

dengan tuntutan pekerjaan yang perlu dicapai. Pada penelitian yang dilakukan 

oleh (Wulandari & Husna, 2021; Yusnia et al., 2021) ditemukan bahwa beban 

kerja terbukti memiliki pengaruh positif signifikan secara parsial terhadap 

perilaku cyberloafing yang dapat diartikan semakin tinggi beban kerja perilaku 

cyberloafing juga akan meningkat.  
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Perilaku cyberloafing terjadi karena mayoritas karyawan Bank Mandiri 

KCP Sugiyopranoto Semarang berhadapan langsung dengan komputer yang 

terakses internet untuk menyelesaikan pekerjaan sehingga karyawan tetap bisa 

berselancar di situs lain sembari bekerja. Kegiatan yang dilakukan saat sedang 

melakukan perilaku cyberloafing di antaranya yaitu membuka media sosial 

pribadi, menonton video streaming, mengakses situs berita, dan juga melakukan 

belanja online. Instagram, TikTok, YouTube menjadi aplikasi yang sering 

digunakan saat cyberloafing. Adapun keterangan yang mengungkapkan bahwa 

perilaku cyberloafing dilakukan oleh karyawan Bank Mandiri KCP 

Sugiyopranoto Semarang di antaranya yaitu karena ingin mencari hiburan saat 

sedang penat, ingin segera mengetahui mengenai isu terkini, memiliki waktu 

luang untuk berselancar di dunia maya, serta adanya distraksi 

pemberitahuan/notification dari handphone pribadi.  

Berdasarkan apa yang telah dijabarkan pada uraian sebelumnya maka 

ditentukan judul dari penelitian ini yaitu “Pengaruh Stres Kerja dan Beban 

Kerja Terhadap Perilaku Cyberloafing Pada Karyawan Bank Mandiri 

KCP Sugiyopranoto Semarang.” 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana deskripsi perilaku cyberloafing, stres kerja, dan beban kerja 

pada karyawan Bank Mandiri KCP Sugiyopranoto Semarang? 

2. Bagaimana pengaruh stres kerja terhadap perilaku cyberloafing pada 

karyawan di Bank Mandiri KCP Sugiyopranoto Semarang? 

3. Bagaimana pengaruh beban kerja terhadap perilaku cyberloafing pada 

karyawan di Bank Mandiri KCP Sugiyopranoto Semarang? 

4. Bagaimana pengaruh stres kerja dan beban kerja terhadap perilaku 

cyberloafing pada karyawan di Bank Mandiri KCP Sugiyopranoto 

Semarang? 
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1.3  TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan 

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut maka tujuan dari 

penelitian ini dapat ditentukan sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan variabel stres kerja, beban kerja, dan perilaku 

cyberloafing pada karyawan Bank Mandiri KCP Sugiyopranoto 

Semarang.    

2. Mengetahui pengaruh stres kerja terhadap perilaku cyberloafing pada 

karyawan di Bank Mandiri KCP Sugiyopranoto Semarang 

3. Mengetahui pengaruh beban kerja terhadap perilaku cyberloafing pada 

karyawan Bank Mandiri KCP Sugiyopranoto Semarang 

4. Mengetahui pengaruh stres kerja dan beban kerja secara simultan 

terhadap perilaku cyberloafing pada karyawan Bank Mandiri KCP 

Sugiyopranoto Semarang 

1.3.2 Manfaat 

1. Manfaat teoritis 

a. Guna menambah referensi dan informasi pengetahuan untuk 

penelitian di kemudian hari 

b. Guna mengasah kemampuan berpikir ilmiah yang berdasarkan 

pada disiplin ilmu selama perkuliahan khususnya di bidang 

manajemen sumber daya manusia 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini akan membantu perusahaan khususnya 

dalam hal mengetahui sejauh mana stres kerja serta beban kerja yang 

terjadi pada karyawan terhadap perilaku cyberloafing. Hasil dari 

penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan khususnya 

dalam rangka memelihara sumber daya manusia kedepannya.  
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