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Indonesia memiliki peluang besar untuk menguasai pasar dunia di 

bidang pelayaran dan angkutan laut. Untuk itu perlu dilakukan 

peningkatan kualitas pelaut supaya sesuai dengan standar kompetensi 

internasional yaitu IMO. Salah satu faktor yang diduga mempunyai 

keterkaitan erat dengan kinerja pelaut yang unggul adalah masa 

kerjanya. Hal ini disebabkan karena pekerja dengan masa kerja yang 

lebih lama, cenderung memiliki penguasaan kerja yang lebih baik, 

sehingga kinerja mereka lebih efektif dibandingkan dengan pekerja 

yang masa kerjanya belum lama. Berdasarkan fenomena tersebut, 

penelitian ini dilakukan untuk membuktikan dugaan adanya hubungan 

antara masa kerja dan kinerja pelaut. Pengambilan data dilakukan 

dengan menggunakan skala kinerja pada 227 pelaut dari populasi 

pelaut yang ada di Indonesia. Prosedur pemilihan subjek penelitian 

dilakukan dengan accidental sampling, yaitu sampel dipilih secara 

acak kepada pelaut di RS PHC dan Politeknik Pelayaran Surabaya. 

Kemudian, data yang diperoleh dianalisis dengan uji hipotesis 

korelasi spearman. Menurut hasil uji hipotesis, ternyata tidak ada 

hubungan positif dan signifikan antara masa kerja dan kinerja pelaut 

dengan r = - 0,035 dan p = 0,609 (p>0,05). Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa meskipun masa kerja pelaut semakin lama, tidak 

berarti kinerjanya juga semakin baik. Hasil temuan ini menunjukkan 

bahwa kinerja pelaut berbeda dengan kinerja pekerja pada umumnya 

yang dipengaruhi oleh masa kerja. Hal ini dapat disebabkan oleh 

perbedaan situasi dan lingkungan kerja yang menciptakan beban kerja 

psikologis yang berbeda terhadap pelaut yang pekerjaan sehari-

harinya berlayar di tengah laut. 

 

Kata kunci : Kinerja, masa kerja, pelaut 

 

I. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang mempunyai luas lautan 

dua per tiga lebih besar daripada daratan. Dengan kondisi geografis tersebut, 

lautan Indonesia mempunyai sumber daya yang sangat besar untuk dimanfaatkan, 

seperti ikan, biota laut, minyak, dan gas. Data Food and Agriculture Organization 
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pada tahun 2012 menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ketiga 

terbesar dunia dalam produksi perikanan, di bawah China dan India (Perum 

Perikanan Indonesia). Selain itu, Indonesia juga mempunyai 70 persen potensi 

minyak dengan kurang lebih 40 cekungan minyak yang berada di sepanjang 

perairan Indonesia. Dari angka ini hanya sekitar 10 persen yang telah 

dimanfaatkan dan diekspor ke luar negeri. 

Kondisi geografis dan potensi maritim Indonesia menempatkan Indonesia 

pada peran penting dalam industri maritim dunia (Munaf & Windari, 2015). 

Indonesia mempunyai peluang besar untuk merebut pasar industri maritim dunia, 

khususnya di bidang pelayaran dan angkutan laut. Salah satunya melalui 

penyediaan pelaut untuk pasar utama perekrutan kru pelaut di Eropa, Amerika 

Utara, dan Timur Jauh. Pada tahun 2000, dunia sedang mengalami kekurangan 

tenaga pelaut (officer) sebesar 16.000 orang (sekitar 4%), kemudian sampai 

dengan tahun 2010 sebesar 46.000 orang (sekitar 12%) (data BIMCO/ISF 

(/International Shipping Federation). Berdasarkan data tersebut, dapat 

diperkirakan bahwa kebutuhan akan tenaga pelaut mengalami peningkatan 

sebanyak 3000 orang pada setiap tahunnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa kebutuhan akan tenaga pelaut dunia terutama perwira semakin meningkat 

(Fitriyah, 2006).  

Peningkatan pasar kru pelaut di dunia juga ditunjang oleh fenomena bahwa 

selama dua puluh tahun terakhir para generasi muda di negara maju enggan 

melaut. Mereka lebih suka bekerja di darat karena gaji yang diperoleh jauh lebih 

besar daripada pendapat seorang pelaut dan bahayanya lebih kecil daripada 

bekerja di laut (Munaf & Windari, 2015). Hal ini menjadi peluang besar bagi 

pelaut Indonesia untuk bekerja di kapal asing (Joeni, 2012). 

Dari segi kualitas, pelaut Indonesia berada di level yang sama dengan pelaut 

Filipina, India, Vietnam, Sri Langka, Bangladesh, dan negara lainnya yang 

menyediakan pelaut karena pusat pelatihan pelaut di Indonesia telah sesuai 

dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO) 

yang tertulis dalam Standard of Training, Certification, dan Watchkeeping for 

Seafarers (STCW) 1995 (Munaf & Windari, 2015). Apabila Indonesia mampu 
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menyiapkan tenaga pelaut yang memenuhi standar IMO dalam jumlah besar, 

tenaga kerja Indonesia dapat memenuhi lowongan kebutuhan pelaut dunia dalam 

jumlah besar pula. Hal itu dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, 

membantu diri sendiri untuk berkembang, dan membantu keluarga untuk 

meneruskan pendidikan yang lebih tinggi. Pada akhirnya, hal tersebut dapat 

meningkatkan devisa negara dan kesejahteraan masyarakat. 

Di sisi lain, kebutuhan akan tenaga pelaut ini belum diimbangi dengan 

keselamatan pelayaran yang memadai. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya 

kecelakaan yang terjadi di laut setiap tahunnya, yang mengakibatkan tidak sedikit 

kehilangan harta benda, pencemaran lingkungan, sampai dengan merenggut jiwa 

manusia. Kecelakaan yang terjadi di laut dapat berupa tabrakan, kapal tenggelam, 

kebocoran kapal, maupun kebakaran kapal. Hal ini menunjukkan bahwa keahlian 

dan keterampilan awak kapal masih kurang, terutama dalam hal pencegahan dan 

penanggulangan keadaan darurat dan situasi berbahaya, sehingga menimbulkan 

akibat yang buruk bagi kapal, muatan, lingkungan, maupun jiwa manusia. 

Berdasarkan hasil survey IMO, diketahui bahwa faktor sumber daya 

manusia merupakan faktor penyebab utama kecelakaan kapal dengan persentase 

tertinggi (dikutip dari Rencana Strategis Jangka Panjang Departemen 

Perhubungan 2000-2025). Hal senada juga disampaikan oleh STCW (The 

Standards of Training, Certification & Watchkeeping) menyebutkan bahwa faktor 

manusia (human error) sebesar 80% penyebab banyaknya kecelakaan yang terjadi 

di laut. Hal ini menunjukkan bahwa kecelakaan di laut erat kaitannya dengan 

keahlian dan keterampilan tenaga pelaut dalam menanggulangi keadaan darurat 

dan situasi berbahaya yang terjadi di atas kapal.  

Seiring dengan banyaknya pelaut Indonesia yang bekerja di perusahaan 

nasional atau internasional, maka perlu dilakukan peningkatan kualitas tenaga 

pelaut sesuai dengan standar kompetensi internasional. STCW sebagai kebijakan 

dari hasil konvensi internasional mempunyai standar kualitas tertentu sebagai 

pedoman yang diberlakukan kepada tenaga pelaut secara internasional. Salah satu 

faktor yang perlu diperhatikan dalam mengkaji kualitas SDM maritim Indonesia 

adalah kinerja dari para tenaga pelaut. Kinerja adalah kemampuan kerja atau 
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sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan (Scooter, 1996). Para pelaut 

dituntut untuk berkinerja optimal, mampu mengerjakan tugas-tugasnya sesuai 

dengan deskripsi pekerjaan dan spesifikasinya masing-masing. 

Jika diperhatikan dan ditelaah lebih lanjut, para pelaut mempunyai 

karakteristik yang berbeda-beda. Mereka mempunyai tingkat pendidikan yang 

beragam, mulai dari lulusan ANT atau ATT 1 sampai IV. Mereka berasal dari 

suku bangsa yang berbeda-beda. Pelaut tersebut ada yang berstatus menikah 

ataupun belum menikah. Usianya mulai dari dua puluhan sampai dengan di atas 

50 tahun. Begitu pula dengan masa kerjanya, mulai dari nol sampai dengan 

puluhan tahun. Masa kerja diduga mempunyai kaitan erat dengan kinerja. 

Karyawan dengan masa kerja yang lebih lama, cenderung memiliki 

penguasaan kerja yang lebih baik, sehingga mereka memiliki perilaku yang lebih 

efektif dibandingkan karyawan dengan masa kerja yang belum lama/masih kurang 

berpengalaman (Praptadi, dalam Taurisa, 2012). Dengan masa kerja yang cukup 

lama, seseorang akan memiliki pengalaman yang luas, baik pengalaman 

menghadapi hambatan maupun pengalaman keberhasilan. Durasi masa kerja yang 

lama juga dapat membentuk pola kerja yang efektif, karena berbagai kendala yang 

muncul akan dapat dikendalikan berdasarkan pengalamannya. Dengan begitu, 

karyawan yang berpengalaman akan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. 

Pemahaman atas masa kerja karyawan diperlukan untuk meningkatkan kualitas 

SDM (Pringadi, 2008). 

Selain memiliki pengalaman dan penguasaan kerja yang lebih baik, masa 

kerja juga sangat mempengaruhi kepercayaan diri karyawan (Robbins, dalam 

Husnawati, 2006). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Husnawati (2006) 

menunjukkan bahwa masa kerja mempengaruhi kinerja karyawan. Sebanyak 27 

responden dengan prosentase 42,86% memiliki masa kerja lebih dari lima tahun 

dan kinerja yang tinggi, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa semakin lama 

masa kerja karyawan, maka akan semakin tinggi kinerjanya. Hal ini disebabkan 

oleh semakin tingginya job depth karyawan, sehingga karyawan semakin mahir 

dalam aktivitas kerjanya (Husnawati, 2006). Oleh karena itu masa kerja menjadi 
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hal yang perlu untuk dikaji lebih lanjut hubungannya dengan kinerja, khususnya 

pada tenaga pelaut. 

II. KAJIAN PUSTAKA 

II.1. Kinerja  

Kinerja adalah kemampuan kerja atau sesuatu yang dicapai atau prestasi 

yang diperlihatkan (Scooter, 1996). Kinerja didefinisikan sebagai hasil kerja yang 

dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif, sesuai dengan kewenangan dan tugas 

tanggungjawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara 

legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika (Moeheriono, 

2010). Kinerja adalah nilai total yang diharapkan oleh organisasi dari perilaku 

individu selama jangka waktu tertentu (Motowidlo, 2005). Secara luas disepakati 

bahwa kinerja adalah multidimensi (Borman & Motowidlo, 1993; Campbell, 

Gasser & Oswald, 1996 dalam Befort, 2003). Kinerja merupakan realitas obyektif 

yang dapat diketahui dan dapat diobservasi.  

Penilaian kinerja sebaiknya didasarkan pada model kompetensi yang 

berfokus pada keahlian yang dibutuhkan oleh karyawan, baik di masa kini 

maupun masa mendatang. Kinerja karyawan yang dinilai meliputi kinerja tugas 

(task performance) dan kinerja di luar tugas (non task performance atau 

contextual performance) (Motowidlo, 2005). Kinerja tugas meliputi perilaku yang 

berkontribusi terhadap inti kegiatan  dan pemeliharaan sebuah organisasi, seperti 

memproduksi dan menjual barang dagangan, memperoleh bahan, mengelola 

bawahan, atau memberikan layanan (Motowidlo & Schmit, 1999 dalam Befort, 

2003). 

Kinerja di luar tugas atau kinerja kontekstual, sebaliknya, mengacu pada 

perilaku yang berkontribusi terhadap budaya dan iklim oraganisasi. Sukarela 

untuk bekerja ekstra, bertahan dengan antusias, membantu dan bekerja sama 

dengan orang lain, mengikuti aturan dan prosedur, dan mendukung atau membela 

organisasi merupakan contoh perilaku kinerja kontekstual (Motowidlo & Schmit, 

1999 dalam Befort, 2003). Kinerja kontekstual ini meliputi interpersonal 

facilitaton behavior dan job dedication behavior. 
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Kinerja Tugas (Task Performance) 

Menurut Koopmans (2011), kinerja tugas dapat didefinisikan sebagai 

kemampuan (yaitu kompetensi) dimana seseorang melakukan tugas pekerjaannya. 

Campbell menyatakan bahwa ada dua dimensi, yaitu kemampuan tugas-tugas 

tertentu pertamanya (tugas pekerjaan inti) dan kemampuan tugas-non-job tertentu 

(tugas tidak spesifik untuk pekerjaan tertentu, akan tetapi diharapkan dari semua 

karyawan), merupakan kinerja tugas.  

Menurut Koopmans (2011), kinerja tugas merupakan salah satu dimensi 

kinerja pekerjaan individu yang mempunyai indikator melengkapi tugas kerja, 

kuantitas kerja, kualitas kerja, keterampilan kerja, pengetahuan kerja, mencari 

pengetahuan terbaru, bekerja secara akurat dan rajin, perencanaan dan 

pengorganisasian, administrasi, pembuatan keputusan, penyelesaian masalah, 

komunikasi lisan dan tulis, pengontrolan dan pengawasan sumber daya. Dalam hal 

ini, kinerja tugas dari pelaut berbeda-beda misalnya antara pelaut perwira lulusan 

Ahli Nautika Tingkat (ANT) yang bekerja di deck dan perwira lulusan Ahli 

Teknika Tingkat (ATT) yang bekerja di bagian mesin.  

 

Interpersonal Facilitation Behavior  

Fasilitasi interpersonal merupakan perilaku berorientasi interpersonal yang 

berkontribusi terhadap kinerja tujuan organisasi. Ini berbeda dari pekerjaan 

spesifik kinerja tugas. Perilaku fasilitasi interpersonal meliputi tindakan yang 

meningkatkan semangat, mendorong kerjasama, menghilangkan hambatan 

kinerja, atau membantu rekan kerja melakukan pekerjaan yang berorientasi pada 

kegiatan tugas mereka. Dengan demikian, fasilitasi interpersonal mencakup 

berbagai tindakan antarpribadi yang membantu menjaga konteks sosial dan 

antarpribadi yang diperlukan untuk mendukung efektifitas kinerja tugas dalam  

organisasi. 

Scotter (1996) menuliskan ciri-ciri dan langkah-langkah perbedaan individu 

yang  mungkin tampak dengan perilaku yang berorientasi interpersonal. Sebuah 
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laporan meta-analisis menunjukkan korelasi positif antara keramahan dan 

peringkat kinerja (Barrick, 1991 dalam Scotter, 1996). Misalnya, orang yang 

tinggi keramahannya cenderung bertindak sopan, membantu orang lain, dan 

memperlakukan mereka dengan adil (Costa & McCrae, 1989 dalam Scotter, 

1996). Demikian pula, orang yang tinggi dalam keyakinan sosialnya (Fleming & 

Courtney, 1984 dalam Scotter, 1996), keterbukaannya (Costa & McCrae, 1989 

dalam Scotter, 1996), dan efektivitas positifnya (Watson dkk, 1988 dalam Scotter, 

1996) lebih mungkin untuk mencari peluang dalam berinteraksi dengan orang lain 

atau terlibat dalam kegiatan sosial. 

 

Job Dedication 

Job dedication atau dedikasi pekerjaan berpusat pada perilaku disiplin diri 

antara lain mengikuti aturan-aturan, bekerja keras, dan mengambil inisiatif untuk 

memecahkan masalah di tempat kerja. Dedikasi pekerjaan merupakan motivasi 

dasar untuk kinerja, yang mendorong orang untuk bertindak dengan niat 

mempromosikan kepentingan terbaik organisasi. Dengan demikian perilaku ini 

mengekspresikan dedikasi kerja, motivasi, dan sifat-sifat kehendak seperti 

kesadaran (Borman dkk, 1993; Borman dkk., 1995; Borman dkk, 1991; McHenry 

dkk, 1990 dalam Scotter, 1996), harapan umum keberhasilan tugas (Motowidlo, 

1979, 1981 dalam Scotter, 1996), dan orientasi tujuan (Malouffdkk., 1990 dalam 

Scotter, 1996). 

 

II.2. Masa Kerja 

Masa kerja adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu 

kegiatan atau lama waktu seseorang bekerja (Tim penyusun KBBI, 2010). Masa 

kerja adalah suatu kurun waktu atau lamanya tenaga kerja itu bekerja di suatu 

tempat. (Handoko, 2007). Masa kerja adalah jangka waktu yang telah dilalui 

seseorang sejak menekuni sebuah pekerjaan. Masa kerja adalah rentang waktu 

yang telah ditempuh oleh seorang pelaut dalam melaksanakan tugasnya. Siagian 

(2008) menyatakan bahwa masa kerja menunjukkan berapa lama seseorang 

bekerja pada masing-masing pekerjaan atau jabatan. 
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Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1991) 

menyatakan bahwa masa kerja (lama bekerja) merupakan pengalaman individu 

yang akan menentukan pertumbuhannya dalam pekerjaan dan jabatan. Kamus 

besar bahasa Indonesia (1984) mendefinisikan pengalaman kerja sebagai suatu 

kegiatan atau proses yang pernah dialami oleh seseorang ketika mencari nafkah 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kreitner dan Kinicki (2004) menyatakan 

bahwa masa kerja yang lama cenderung menyebabkan seorang karyawan lebih 

merasa betah dalam suatu organisasi. Hal ini disebabkan karena karyawan telah 

beradaptasi dengan lingkungannya dalam waktu yang cukup lama, sehingga 

karyawan merasa nyaman dengan pekerjaannya. Penyebab lain juga disebabkan 

oleh adanya kebijakan dari instansi atau perusahaan mengenai jaminan hidup di 

hari tua. 

 

II.3. Hubungan antara Masa Kerja dan Kinerja 

Masa kerja dapat menggambarkan pengalaman seseorang dalam 

menguasai bidang tugasnya. Menurut Ranupendoyo dan Saud (2005), semakin 

lama seseorang bekerja pada suatu organisasi maka akan semakin berpengalaman 

orang tersebut, sehingga kecakapan kerjanya juga semakin baik. Pada umumnya, 

karyawan yang memiliki pengalaman kerja yang banyak tidak memerlukan 

bimbingan dibandingkan dengan karyawan yang tidak mempunyai pengalaman.  

Masa kerja sangat mempengaruhi penguasaan rincian pekerjaan dari 

seorang karyawan, dimana responden dengan masa kerja yang lebih lama 

mempunyai pengalaman, kepercayaan diri dan penguasaan job description yang 

lebih baik (Robbins, dalam Husnawati, 2006). Semakin tinggi tingkat masa kerja 

karyawan maka semakin tinggi kinerjanya. Hal ini dikarenakan semakin tingginya 

job depth karyawan, sehingga karyawan semakin mahir dalam aktivitas kerjanya 

(Husnawati, 2006). 

 

II.4. Hipotesis 

Ada hubungan positif dan signifikan antara masa kerja pelaut dan kinerja. Artinya 

semakin lama masa kerja pelaut maka kinerjanya akan semakin optimal. 
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III. METODE PENELITIAN 

 Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2008). Penelitian 

dilakukan untuk menguji dua variabel, yakni masa kerja sebagai variabel bebas 

dan kinerja pelaut sebagai variabel terikat. 

 

III.1 Definisi Operasional 

Kinerja  

Kinerja merupakan kemampuan kerja atau sesuatu yang dicapai atau 

prestasi yang diperlihatkan melalui kinerja tugas dan kinerja kontekstual dari 

perwira kapal. Kinerja diukur dengan tiga indikator yaitu task performance 

behavior (Williams & Anderson, 1991 dalam Tuuli, 2009), interpersonal 

facilitation behaviors (Van Scotter & Motowidlo 1996,  dalam Tuuli, 2009) dan 

job dedication behaviors  (Van Scotter & Motowidlo, 1996  dalam Tuuli, 2009). 

Dua indikator yang terakhir adalah bagian dari kinerja kontekstual. 

1. (Y2.1) Task performance behavior adalah menjalankan tugas dan 

tanggungjawab yang tertulis dalam deskripsi tugas dan melakukan hal-hal 

yang akan mempengaruhi secara langsung terhadap penilaian kinerja 

pelaut 

2. (Y2.2) Interpersonal facilitation behaviors adalah mencakup berbagai 

tindakan yang membantu menjaga hubungan yang harmonis antar pelaut 

untuk mendukung kinerja tugas yang efektif  

3. (Y2.3) Job dedication behaviors adalah perilaku disiplin diri pelaut seperti 

mengikuti aturan-aturan, bekerja keras, dan mengambil inisiatif untuk 

memecahkan masalah di tempat kerja 

Tingkat kinerja responden dinilai dari tinggi rendahnya skor total pada 

skala. Semakin tinggi skor total yang diperoleh, maka semakin optimal kinerja 

responden. Sebaliknya, semakin rendah skor total yang diperoleh, maka semakin 

kurang optimal kinerja responden. 
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Masa Kerja  

 Masa kerja yang dimaksud adalah masa kerja pelaut selama menjalankan 

tugas berlayar.  

 

III.2. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaut Indonesia dengan kriteria 

sebagai berikut : 

1. Para perwira pelayaran niaga yang bekerja di atas kapal dan 

bertanggungjawab terhadap tugas yang dibebankan kepada mereka sebagai 

officer.  

2. Pelaut tersebut masih aktif di berbagai perusahaan pelayaran  

3. Pelaut tersebut menjalankan profesinya untuk bekerja di kapal (tidak di 

darat) 

4. Pelaut tersebut mempunyai masa kerja minimal 1 tahun  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Menurut Sandjaja (2006), jika jumlah populasi tidak diketahui (infinite 

population), maka jumlah sampel (n) minimal yang digunakan perlu dihitung 

dengan menggunakan rumus. Menurut hasil perhitungan rumus, jumlah sampel 

yang dibutuhkan minimal sebanyak 227 perwira kapal. 

Teknik sampling atau prosedur pemilihan subyek penelitian yang digunakan 

adalah accidental sampling, yakni sampel dipilih secara acak dengan cara 

mengambil responden yang kebetulan dijumpai dari semua anggota populasi yang 

memenuhi karakteristik penelitian.  

Penelitian ini dilaksanakan pada pelaut yang kebetulan sedang berada di 

darat pada dua lokasi. Lokasi yang pertama di Rumah Sakit PHC, Jl. Prapat 

Kurung Selatan No. 1 Tanjung Perak Surabaya, tempat pelaut menjalani tes 

kesehatan rutin. Lokasi kedua di Politeknik Pelayaran Surabaya (PPS), Jl. Raya 

Hang Tuah No. 5 Surabaya, tempat Perwira Siswa (Pasis) melanjutkan sekolah 

untuk mengambil tambahan sertifikat keterampilan pelaut.  
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III.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

survey dengan alat bantu angket Skala Kinerja yang disusun berdasarkan Skala 

Likert. Skala Likert merupakan salah satu teknik untuk mengukur sikap, pendapat, 

dan persepsi subyek. Peneliti menggunakan skala Likert karena (a) lebih mudah 

membuatnya (b) reliabilitasnya relatif tinggi (c) memberikan keterangan yang 

lebih nyata dan jelas tentang pendapat atau sikap responden tentang isu yang 

dipertanyakan (Nazir, 2005). Skala-skala tersebut memuat item-item favorable 

dan unfavorable. 

Pengukuran masing-masing variabel dilakukan dengan menggunakan 

teknik skoring berdasarkan rating Skala Likert, yaitu 5 rentang angka penilaian 

untuk item favorable : nilai 5 untuk Sangat Setuju (SS), nilai 4 untuk Setuju (S), 

nilai 3 untuk Netral (N), nilai 2 untuk Tidak Setuju (TS) dan nilai 1 untuk Sangat 

Tidak Setuju (STS). Sedangkan untuk item unfavorable berlaku sebaliknya, yaitu 

nilai 1 untuk Sangat Setuju (SS), nilai 2 untuk Setuju (S), nilai 3 untuk Netral (N), 

nilai 4 untuk Tidak Setuju (TS) dan nilai 5 untuk Sangat Tidak Setuju (STS).  

Distribusi penyebaran item pada masing-masing indikator telah dimuat 

dalam blue print sebagai berikut : 

 

Tabel Blue Print Skala Kinerja 

No Indikator 
Nomor Item Jumlah Item 

Valid Favorable Unfavorable 

1 Task performance 

behavior 

1,4,7,9,11 13 6 

2 Interpersonal facilitation 

behaviors 

2,5,8,14,16  5 

3 Job dedication behaviors 3,6,10,12,15,17,18  7 

 Total   18 
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III.5. Metode Analisis Data 

 Data-data yang telah terkumpul akan diolah dan dianalisis menggunakan 

(1) Statistik deskriptif untuk mengetahui karakteristik responden, (2) Uji korelasi 

Spearman karena salah satu jenis data (masa kerja) adalah ordinal. Keseluruhan 

data akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan bantuan program software 

SPSS 20 dengan taraf signifikansi 5%.  

 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari perhitungan uji korelasi antara masa kerja dan kinerja pelaut 

menunjukkan bahwa nilai signifikansinya adalah 0,609, yaitu lebih besar dari 0,05 

(0,609 > 0,05). Berdasarkan hasil uji korelasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada hubungan signifikan antara masa kerja dan kinerja pelaut. Nilai korelasi 

menunjukkan r = - 0,035. Hal ini menunjukkan bahwa arah korelasi negatif 

(bukan positif). Berdasarkan hasil tersebut diatas maka hipotesis yang menyatakan 

ada hubungan positif dan signifikan antara masa kerja dan kinerja ditolak. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa semakin lama masa kerja pelaut tidak berarti 

semakin baik kinerjanya.  

Temuan ini berbeda dengan kajian teori dan hasil penelitian yang 

diperoleh Husnawati (2006), bahwa masa kerja mempengaruhi kinerja karyawan.  

Kinerja meliputi kinerja tugas dan kinerja kontekstual. Terkait kinerja tugas, 

pelaut dalam melakukan tugasnya  berurusan dengan kuantitas kerja yang tidak 

sedikit, harus berkualitas yang dipengaruhi oleh keterampilannya, 

pengetahuannya, keakuratannya, kerajinannya, dan sebagainya. Pelaut juga 

merencanakan dan mengorganisasi, membuat keputusan, menyelesaikan masalah, 

berkomunikasi secara lisan dan tulis dengan baik, mengontrol dan mengawasi 

sumber daya baik untuk pelaut perwira lulusan Ahli Nautika Tingkat (ANT) yang 

bekerja di deck atau perwira lulusan Ahli Teknika Tingkat (ATT) yang bekerja di 

bagian mesin. 
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Selain itu dalam aspek kontekstual yang meliputi interpersonal facilitation 

behavior dan job dedication maka pelaut perwira juga dituntut untuk menguasai 

ketrampilan ini dengan baik. Tindakannya diharapkan meningkatkan semangat, 

mendorong kerjasama, menghilangkan hambatan kinerja, atau membantu rekan 

kerja melakukan pekerjaan yang berorientasi pada kegiatan tugas mereka. Hal ini 

bertujuan membantu menjaga konteks sosial dan antarpribadi yang diperlukan 

untuk mendukung efektifitas kinerja tugas dalam  organisasi. 

Dalam job dedication, pelaut juga diharapkan mempunyai perilaku disiplin 

diri antara lain mengikuti aturan-aturan, bekerja keras, dan mengambil inisiatif 

untuk memecahkan masalah di tempat kerja. Hal ini merupakan motivasi dasar 

untuk kinerja, yang mendorong orang untuk bertindak dengan niat 

mempromosikan kepentingan terbaik organisasi.  

Jika ditelaah lebih lanjut ada kemungkinan bahwa pelaut yang sudah lama 

berlayar akan lebih bersemangat karena ia merasa lebih percaya diri dengan 

penguasaan hard skill yang semakin baik, namun bisa juga ada pelaut yang 

menurun kinerjanya karena merasa jenuh dengan rutinitas yang harus dihadapi 

setiap hari. Kondisi lingkungan yang sama terus menerus disekitarnya (melihat 

laut saja), jauh dari keluarga sehingga kehilangan moment-moment berharga dari 

setiap anggota keluarga, perbedaan bahasa dan budaya dengan awak kapal yang 

lain yang bisa memunculkan stres dan  konflik, serta kondisi kerja yang menuntut 

fisik yang prima. Hal-hal tersebut diatas dapat mengakibatkan seseorang menjadi 

bosan, jenuh, dan burn out (lelah mental). Ada kemungkinan pelaut tersebut lebih 

cakap karena masa kerjanya yang lama  sehingga lebih berpengalaman namun 

bisa muncul perasaan bosan tersebut. Menurut Mulyaningsih (sitat dalam 

Apriluana, dkk, 2006), karyawan yang mempunyai masa kerja yang lebih lama, 

terkadang produktivitasnya menurun karena ia mengalami kebosanan.  

 

V. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada hubungan positif dan signifikan antara masa kerja dan kinerja 

pelaut. Artinya, semakin lama masa kerja pelaut tidak berarti semakin baik 
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kinerjanya. Masa kerja pelaut yang relatif tidak lama juga dapat memberikan 

kontribusi yang maksimal. 
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