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BAB I 

A. Latar Belakang   

Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia, yang memiliki 17.504 

pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan panjang garis 

pantai kurang lebih 81.000 Km serta luas wilayah laut sekitar 5,9 juta Km². 

Indonesia terletak pada posisi silang yang sangat strategis di antara Benua Asia 

dan Benua Australia. Peranan laut sangat penting sebagai pemersatu bangsa 

serta wilayah Indonesia. Pemerintah berkewajiban atas penyelanggaraan 

terhadap pemanfaatan perairan serta menjaga dan menciptakan keselamatan 

dan keamanan pelayaran. Keamanan dan keselamatan pelayaran merupakan 

faktor yang sangat penting untuk menunjang kelancaran transportasi laut dan 

mencegah terjadinya kecelakaan di mana penetapan alur pelayaran 

dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran melalui 

pemberian koridor bagi kapal-kapal berlayar melintasi perairan yang diikuti 

dengan penandaan bagi bahaya kenavigasian. 

Dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan berlayar di perairan 

ataupun di alur pelayaran maka diperlukan navigasi atau penandaan sehingga 

dapat menghindari terjadinya kecelakaan. Hal ini dimaksudkan agar lalu lintas 

kapal-kapal dan kondisi perairan tetap aman. 

 Kantor Distrik Navigasi adalah Lembaga Pemerintah yang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan dan memiliki kewenangan untuk 

menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan 

peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan pelayaran. Dasar 
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pelaksanaan tugas adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 30 Tahun 

2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi. 

Kantor Distrik Navigasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, 

pengoperasian, pengadaan, dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran, 

telekomunikasi pelayaran, serta kegiatan pengamatan laut, survei hidrografi, pemantauan 

alur dan perlintasan dengan menggunakan sarana instalasi untuk kepentingan keselamatan 

pelayaram 

 Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak merupakan salah satu instansi 

pemerintah di bawah naungan Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan 

Laut, yang beralamat di Jalan Khatulistiwa No.149 Pontianak Utara. Berdasarkan uraian 

tersebut di atas maka berikut ini disajikan jumlah karyawan Kantor Distrik Navigasi Kelas 

III Pontianak. 

Tabel 1.1 
Distrik Navigasi Kelas III Pontianak 

Jumlah Pegawai Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak 
Tahun 2016 

Bidang Pekerjaan Jumlah  

Kepala Kantor 
Tata Usaha 
Stasiun Radio Pantai/VTS (Vessel Trafic System) 
Laboratorium Pengamatan Laut 
Instalasi Kapal Negara 
SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran)/Bengkel 

1 
30 
24 
5 
26 
47 

Jumlah 133 

Sumber : Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak, 2016 
 
 

 Tabel 1.1 menunjukkan jumlah pegawai Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak 

berjumlah 133 pegawai dengan status kepegawaian seluruhnya Pegawai Negeri Sipil 

(PNS).  Bila dilihat dari jumlah pegawai Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak 
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berdasarkan bidang pekerjaan terlihat dengan jelas bahwa bagian terbanyak adalah bagian 

SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran)/Bengkel sebanyak 47 pegawai.  

 Salah satu bagian pada Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak adalah bagian 

Penjaga dan Teknisi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, yang mana pada bagian ini sangat 

rentan terhadap kondisi stress kerja, karena selama dalam kondisi kerja secara teknis pada 

bagian ini ditugaskan di pulau yang jauh dari wilayah Kalimantan Barat, dengan berbagai 

kondisi yang terjadi di pulau tersebut seperti komunikasi yang sulit, sarana transportasi 

yang minim ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kehabisan bahan makanan, 

terjadinya cuaca yang sangat buruk, jauh dari keluarga dan kondisi geografis yang 

terpencil serta tunjangan atau penghasilan yang tidak sesuai dengan pengorbanan dan 

beban atau volume kerja yang diberikan. 

 Kondisi geografis yang sangat jauh dan luasnya pulau yang tidak seimbang dengan 

petugas yang ada membuat pegawai menjadi kesulitan dalam melaksanakan tugas. 

Ketidakseimbangan antara pekerjaan dengan kemampuan yang dimiliki dapat memicu 

stress kerja, apalagi kondisi beban kerja yang berlebihan ini tidak didukung dengan 

tunjangan dan insentif yang diberikan karena insentif yang diberikan hanya sebesar 

Rp.7.500,00 per hari untuk tehnisi SBNP (sarana bantu navigasi pelayaran) dan 

Rp.6.500,00 per hari untuk penjaga SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran) sementara 

tunjangan uang lauk pauk sudah habis untuk belanja pada saat aplosing selama bertugas di 

pulau dan terkadang masih kurang karena besaran tunjangan lauk pauk hanya sebesar 

Rp.35.000,00 per hari. Beberapa beban kerja atau pekerjaan tambahan yang dinilai tidak 

sesuai dengan tunjangan yang diberikan seperti perawatan rutin menara suar, perawatan 

tempat tinggal petugas menara suar dalam hal ini pengecatan rumah dan menjaga 

kebersihan lingkungan serta memperbaiki fasilitas-fasilitas pendukung dan barang-barang 

inventaris, ketidakseimbangan ini juga dapat memicu stress kerja. 
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 Tekanan dan desakan waktu kerja juga menjadi salah satu penyebab stress kerja 

pegawai penjaga menara suar Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak. Seperti waktu 

pergantian petugas penjaga sarana bantu navigasi pelayaran yang cukup lama, yaitu selama 

empat bulan baru ada penggantian. Waktu empat bulan ini dinilai masih sangat lama 

karena terjadi kejenuhan bahkan stress yang terjadi, sehingga dapat menurunkan 

produktifitas kerja pegawai. Dengan kebijakan pimpinan baru yaitu pada 2010 sampai 

sekarang waktu pergantian menjadi dua bulan, waktu dua bulan ini sudah dinilai sangat 

minimal karena untuk mengubah kurang dari dua bulan akan berpengaruh pada besarnya 

dana operasional. Meskipun ada kebijakan pengurangan waktu pergantian petugas hal ini 

juga tidak berpengaruh pada turunnya tingkat stress kerja petugas penjaga dan teknisi 

sarana bantu navigasi pelayaran, karena hal ini tidak diimbangi dengan perubahan 

tunjangan keluarga yang tinggi dan dana perbekalan selama bertugas. 

 Di bawah ini dapat dilihat tingkat absensi pegawai penjaga dan teknisi SBNP (Sarana 

Bantu Navigasi Pelayaran) pada Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak. 

Tabel 1.2 
Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak  

Tingkat Absensi Pegawai Teknisi dan Pegawai Instalasi SBNP  
Tahun 2013 – 2015 

 

Tahun 
Jumlah 
Pegawai 

Jumlah Hari 
Efektif 

Jumlah Absensi Tingkat 
Absensi Sakit Ijin Mangkir 

2013 47 240 28 57 37 1,08% 

2014 47 245 30 69 23 1,06% 

2015 47 248 32 51 17 0,86% 

               Sumber : Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontinak, 2016 

Tabel 1.2 menyajikan tingkat absensi pegawai penjaga dan petugas Sarana Bantu 

Navigasi Pelayaran (SBNP) Tahun 2013-2015. Pada data di atas dapat dilihat penurunan 

tingkat absensi.  
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Tabel 1.3 
Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak 

Nilai Rata-Rata Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 
Tahun 2014-2015 

 
Tahun Rata-Rata Nilai SKP 

2014 89,59 

  2015 89,74 

                 Sumber : Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontinak, 2016 

Tabel 1.3 menyajikan nilai rata-rata SKP penjaga dan petugas Sarana Bantu Navigasi 

Pelayaran (SBNP) Tahun 2014-2015. Pada tabel SKP di atas dapat dilihat terjadi kenaikan 

nilai rata-rata SKP tiap tahun yang tidak terlalu signifikan. 

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji pengaruh stress 

kerja terhadap kinerja karyawan dengan judul “Pengaruh Stress Kerja Terhadap Kinerja 

Pegawai Penjaga dan Teknisi Bantu Navigasi Pelayaran pada Kantor Distrik Navigasi 

Kelas III Pontianak”.  

B. Permasalahan 

  Dengan memperhatikan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah apakah stress kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai 

penjaga dan teknisi sarana bantu navigasi pelayaran pada Kantor Distrik Navigasi Kelas III 

Pontianak. 

C. Pembatasan Masalah 

 Agar penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan di atas, maka penulis 

membatasi masalah pada : 

1. Objek yang diteliti adalah pegawai pada bagian SBNP (Sarana Bantu Navigasi 

Pelayaran)/Bengkel. 
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2. Dalam penelitian ini, penulis membatasi penulisan pada faktor-faktor yang 

mempengaruhi stress kerja, antara lain : Ketidakjelasan peran (role ambiguity), konflik 

pekerjaan (work conflict), beban pekerjaan (wokload), ketidaktersediaan sumber daya 

(resource inadequacy), dan bahaya (danger) yang dirasakan karyawan. 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh stress kerja terhadap kinerja  penjaga dan teknisi sarana bantu 

navigasi pelayaran pada Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak. 

 

 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah dan 

diharapkan dapat diketahui seberapa jauh teori tersebut diterapkan pada kenyataan 

tentang keadaan dalam suatu Organisasi Pemerintah. 

2. Bagi Instansi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dalam 

menentukan kebijaksanaan guna meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. 

3. Bagi Almamater 

Penelitian ini diharapkan akan menjadi refrensi dan acuan bagi peneliti berikutnya. 

F. Kerangka Pemikiran 

 Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2011:157) : “Stress kerja adalah perasaan 

tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan”. 
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 Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2011:67) : “Kinerja (prestasi kerja) adalah 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. 

 Menurut Towner dalam Tampubolon (2009:02) : “Karyawan yang mengalami stress 

kerja pada tingkat tertentu dalam suatu organisasi, maka produktivitasnya akan semakin 

menurun diikuti dengan penurunan kinerja perusahaan”. Stress kerja juga dapat 

menurunkan pemasukan dan keuntungan perusahaan. Kerugian finansial ini disebabkan 

adanya ketidakseimbangan antara produktivitas dengan biaya yang dikeluarkan untuk 

membayar gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya. 

Gambar 1.1 
Pengaruh Stress Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Penjaga dan Teknisi Sarana 

Bantu Navigasi Pelayaran pada Kantor Dsitrik Navigasi Kelas III Pontianak 
 

 

Keterangan : 

X : Stress Kerja 

Y : Kinerja Pegawai 

G.  Metode Penelitan 

1. Jenis Penelitian 

  Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survei. Menurut 

Sugiyono (2011:6) : “Metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat 

tertentu yang alamiah, tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, 

misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya”. 

Menurut Maholtra (2010:96) : “Metode survei dilakukan untuk mengeksplorasi situasi 

masalah, yaitu untuk mendapatkan ide-ide dan wawasan ke dalam masalah yang 

dihadapi manajemen atau para peneliti tersebut. Penjelasan penelitian dalam bentuk 

X	 Y	



8	
	

	
	

wawancara mendalam atau kelompok fokus dapat memberikan wawasan yang 

berharga”.  

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a.  Data Primer 

  Menurut Sugiyono (2011:12) : “Data primer merupakan sumber data di mana 

data yang diinginkan dapat diperoleh secara langsung dari subjek yang berhubungan 

langsung dengan penelitian”. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari 

kuesioner yang disebarkan kepada semua responden yang sesuai dengan target 

sasaran yaitu para pegawai penjaga dan teknisi sarana bantu navigasi pelayaran di 

Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak. 

b. Data Sekunder 

  Menurut Sugiyono (2011:12) : “Data sekunder adalah sumber data penelitian 

di mana subjeknya tidak berhubungan langsung dengan objek penelitian tetapi 

membantu dan dapat memberikan informasi untuk bahan penelitian”. Dalam 

penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder diperoleh dari laporan Kantor 

Distrik Navigasi Kelas III Pontianak, sesuai masalah yang diteliti. 

3. Populasi dan Sampel 

a.  Populasi 

   Menurut Sugiyono (2012:115) : “Populasi adalah Wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi 

populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. 

Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, 

tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu”. 
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Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai instalasi sarana bantu navigasi 

pelayaran (SBNP) yang berjumlah 47 orang. 

b. Sampel 

  Menurut Sugiyono (2012:116) : “Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Dalam penelitian ini metode 

pengambilan sampel adalah dengan teknik Sampling Jenuh.  

  Menurut Sugiyono (2012:119) : “Sampling jenuh adalah teknik penentuan 

sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering 

dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel 

jenuh adalah sensus di mana semua anggota populasi dijadikan sampel”. 

 Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai instalasi sarana bantu navigasi 

pelayaran (SBNP) yang berjumlah 47 orang. 

4. Variabel Penelitian 

a.  Stress Kerja 

  Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2011:157) : “Stress kerja adalah perasaan 

tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan. 

b. Kinerja Pegawai 

  Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2011:67) : “Kinerja (prestasi kerja) 

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya”.  

5. Pengukuran Variabel Penelitian 

 Untuk mengukur stress kerja karyawan maka perlu dilakukan penilaian terhadap 

pendapat responden dengan menggunakan skala likert. 
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Menurut Sugiyono (2012:93) : “Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial”. 

Pilihan tehadap masing-masing jawaban untuk tanggapan responden atas dimensi 

stress (X) dan kinerja (Y) diberi skor sebagai berikut : (a) bobot nilai 5 berarti sangat 

setuju (b) bobot nilai 4 berarti setuju (c) bobot nilai 3 kurang setuju (d) bobot nilai 2 

berarti tidak setuju (e) bobot nilai 1 berarti sangat tidak setuju.  

6. Uji Instrumen 

a. Uji Validitas 

 Menurut Sugiyono (2012:133) : “Pengujian validitas tiap butir 

digunakan analisis item, yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor 

total yang merupakan jumlah tiap skor butir dengan syarat minimum r=0,3 

maka item pernyataan dikatakan valid dan dapat diukur.” Pengujian ini 

dilakukan dengan teknik korelasi product moment  dengan rumus sebagai 

berikut : 

r𝑥𝛾 =
N 𝑥𝛾 − ( 𝑥)( 𝛾)

{𝑁 ²! − ( 𝑥)²}{𝑁 ² − ( 𝑦)²}!
 

 

 

Keterangan : 

N  : Jumlah sampel uji 

Σx : Skor tiap item 

Σy : Skor total 

rxy : Nilai keseluruhan 

b. Uji Reliabilitas 

 Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2009:228) : “Reliabilitas 

berkenaan dengan tingkat keajegan atau ketetapan hasil pengukuran”. 
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Kuesioner dikatakan reliabel jika dapat memberikan hasil relatif sama pada 

saat dilakukan pengukuran kembali pada obyek yang berlainan pada waktu 

yang berbeda atau memberikan hasil yang tetap. 

 Uji reliabilitas dilakukan dengan rumus cronbach alpha sebagai 

berikut : 

𝑟 =
𝑘

(𝑘 − 1) 1−
𝜎 2𝑏
𝜎 2𝑡

 

 Apabila koefisien cronbach alpha 𝑟!!  ≥ 0,7 maka dapat dikatakan 

instrument tersebut reliabel. 

7. Analisis Regresi Linear Sederhana 

 Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear 

sederhana. Menurut Riduwan (2007:145) : “Analisis regresi linear sederhana dapat 

dianalisis karena didasari oleh hubungan fungsional atau hubungan sebab akibat 

variabel x terhadap variabel y”. 

 Menurut Sujarweni (2012:83) : “Regresi linear sederhana merupakan regresi 

yang memiliki satu variabel dependen dan satu variabel independen”. Bentuk rumus 

regresi linear sederhana adalah : 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 

Keterangan : 

Y = variabel y (kinerja pegawai)  a = konstanta  

X = variabel x (stress kerja)   b = koefisien regresi 

8. Koefisien Korelasi Sederhana 

  Untuk mengetahui hubungan kedua variabel maka data yang diperoleh diolah 

dengan menggunakan rumus koefisien korelasi sederhana menurut Ridwan dan 

Sunarto (2009:80) sebagai berikut : 
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𝑟ᵪᵧ =
𝑛 𝑋𝑖𝑌𝑖 − ( 𝑋𝑖)( 𝑌𝑖)

(𝑛 𝑋𝑖²− ( 𝑋𝑖)²(𝑛 𝑌𝑖²− ( 𝑌𝑖)²)
 

  Pada hakekatnya, nilai r dapat bervariasi dari -1 melalui 0 hingga +1. Bila r=0 

atau mendekati, maka hubungan antara kedua variabel sangat lemah atau tidak 

terdapat hubungan sama sekali. Bila r=+1 atau mendekati 1 maka korelasi antara dua 

variabel dikatakan positif dan sangat kuat sekali. Bila r=-1 atau mendekati -1, maka 

korelasinya dikatakan sangat kuat dan negatif. 

9. Koefisien Determinasi (R²) 

  Analisis Koefisiensi Determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa 

besar variabel X berpengaruh terhadap variabel dependen Y yang dinyatakan dalam 

persentase. Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus 

berikut menurut Riduwan dan Sunarto (2007) : 

𝐾𝐷 = (𝑟)! 𝑥 100% 

Keterangan : 

KD = Seberapa persen perubahan variabel Y dipergunakan oleh X 

r²    = Kuadrat koefisien korelasi 

Tabel 1.4 
Pedoman Untuk Memberikan Interpestasi Koefisien Determinasi 

 
Interval Koefisien Tingkat Pengaruh 

0% - 19,99% Sangat lemah 

20% - 39,99% Lemah 

40% – 59,99% Sedang 

60% - 79,99% Kuat 

80% - 100% Sangat Kuat 

(Sugiyono, 2012:163) 

10. Uji f 
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  Uji f Menurut Ir. Syofian Siregar, M.M (2013:390) : Untuk mengetahui 

apakah model regresi dapat digunakan maka dilakukan uji f. Bentuk pengujiannya 

adalah sebagai berikut: 

H0 : Model regresi linier sederhana tidak dapat digunakan untuk memprediksi 

hubungan stress kerja terhadap kinerja pegawai. 

Ha : Model regresi linier sederhana dapat digunakan untuk memprediksi hubungan 

stress kerja terhadap kinerja pegawai. 

Dasar pengambilan keputusan pengujian adalah : 

a. Jika 𝑓!!"#$% ≤ 𝑓!"#$% maka 𝐻! diterima 

b. Jika 𝑓!!"#$% > 𝑓!"#$% maka 𝐻! ditolak 

	


