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Abstraksi 

Pada umumnya burnout lebih mudah terjadi pada individu yang telah 

mengalami stre kerja yang berkepanjangan yang terus menerus sebagai akibat dari 

adanya perasaan tidak berdaya untuk mengubah situasi kerja. Kondisi burnout 

juga akan berpengaruh terhadap menurunnya prestasi kerja dan perubahan sikap 

individu didalam lingkungan kerja seperti : penarikan diri dari kerja dengan 

menjaga jarak (menurunnya intensitas berelasi baik dengan klien atau rekan 

kerja), lebih banyak absen dan memiliki turnover yang lebih tinggi dari pekerja 

lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara stres kerja 

dengan burnout, tingkat stres kerja pekerja bagian operator, tingkat burnout pada 

pekerja bagian operator dan peran stres kerja terhadap tingkat burnout. Hipotesis 

yang diajukan adalah ada hubungan positif antara stres kerja dengan burnout pada 

pekerja  perusahaan pertambangan batubara 

Subyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pekerja bagian operator 

PT. Bukit Makmur Mandiri Utama job site Berau Coal - Binungan dan Lati yang 

telah bekerja selama 4 tahun. Sampel diambil sebanyak 104 subyek dengan 

rincian 36 divisi operator  job site Binungan dan 68 divisi operator job site Lati. 

Alat ukur yang digunakan adalah skala stres kerja dan skala burnout.  

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan teknik analisis data korelasi 

Product Moment. Diperoleh hasil koefisien (r) = 0,633, (p) = 0,000 (p < 0,01). 

Hasil menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 

stres kerja dengan burnout pada pekerja perusahaan batubara. Sumbangan efektif 

stres kerja dengan burnout sebesar 0,400 atau pengaruh stres kerja terhadap 

burnout memiliki pengaruh 40 % sedangkan 60% lainnya dipengaruhi oleh faktor 

– faktor lain yang berpengaruh terhadap burnout. Variabel stres kerja dikketahui 

rerata empirik (RE) sebesar 117,82 dan  rerata hipotetik (RH) sebesar 92,5 yang 

berarti stres kerja pada bagian operator tergolong tinggi. Variabel burnout 

diketahui rerata empirik (RE) sebesar 112,03 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 90 

yang berarti burnout pada bagian operator tergolong tinggi.  

Kata Kunci: Stres Kerja Dengan Burnout 
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PENDAHULUAN 

Minyak bumi merupakan sumber energi yang dinilai “pokok” selama ini, 

faktanya tidak bisa dipungkiri bahwa ketersediaan minyak dunia sudah semakin 

menipis hal ini berimbas terhadap melambungnya harga minyak dunia. Kondisi 

tersebut membuat para pelaku industri mulai berfikir tentang alternatif sumber 

energi, mulai dari organik, biogas bahkan batubara. Lokasi utama pertambangan 

batubara di Indonesia adalah Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan 

Kalimantan Selatan.  

Ketatnya persaingan di dunia industri batu-bara di Indonesia membuat PT. 

Bukit Makmur Mandiri Utama salah satu perusahaan pertambangan terbesar 

merasa perlu meningkatkan kinerja dan kualitas para karyawannya, terlebih ketika 

mempunyai visi untuk menjadi “the prefered partner”. Perusahaan yang memiliki 

sekitar 13.000 karyawan yang tersebar kedalam 11 job site yang berada di 

Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kalimantan 

Timur bisa dibilang merupakan sentral diantara job site dan perusahaan – 

perusahaan batubara lainnya yang dituntut untuk meningkatkan kualitas produksi.  

Karyawan merupakan asset yang sangat penting dalam keberhasilan produksi. 

Divisi bagian operator merupakan tonggak penentuan bahan baku industri karena 

bertindak langsung sebagai media pengambil batubara. Perusahaan menetapkan 

standarisasi kerja yang tinggi kepada divisi operator guna meningkatkan kuantitas 

bahan baku produksi. Para karyawan dituntut memiliki kinerja serta etos yang 

tinggi seperti: melakukan pekerjaan secara total, bekerja sesuai dengan deadline, 

disiplin waktu yang tinggi, dan dituntut memiliki konsentrasi yang tinggi 

diharapkan meningkatnya motivasi karyawan dalam mencapai target sesuai 

standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan.  

Disisi lain, adanya beban kerja yang berat pada divisi bagian operator yang 

mempunyai kewajiban kerja selama 12 jam sehari  menuntut mereka memiliki 

fisik yang prima, keterdesakan waktu, bekerja lebih lama, kondisi lingkungan fisik 

yang kurang mendukung, pekerjaan yang monoton, berulang-ulang dan tidak 
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variatif berdampak pada timbulnya kelelahan kerja pada karyawan yang kemudian 

berimbas kepada burnout serta menurunnya kinerja para karyawan. Kondisi ini 

diperkuat dengan data yang menunjukkan bahwa lebih dari 90 karyawan keluar 

atau mengajukan resign setiap tahunnya (wawancara dengan M.M.Z 29 tahun, 

HRGA Section Head PT. Bukit Makmur Mandiri Utama job site Berau Coal – 

Binungan Kalimantan Timur). 

Crosby (2012) mengatakan burnout juga bisa terjadi akibat kurangnya 

penghargaan positif atas kerja  yang selama ini dikerjakan. Burnout di suatu 

perusahaan bisa diukur dari banyaknya pengunduran diri dan kurangnya kepuasan 

karyawan.  

Data internasional penelitian yang dilakukan oleh institusi pembuat 

rujukan kebijakan perusahaan terkait dengan keselamatan dan kesehatan 

karyawan di tempat kerja  “National Institute for Occupational Safety and Health 

(NIOSH)”, dimana rujukan tersebut kemudian dijadikan acuan pemberlaku 

kebijakan buruh yaitu departemen “Occupational Safety and Health 

Administration (OSHA)”, penelitian menunjukkan bahwa 40% dari 100% pekerja 

mengatakan mengalami stressfull yang sangat tinggi pada saat bekerja 

(Northwestern National Life Survey), sementara lembaga survei lainnya 

menyebutkan bahwa pekerja mengatakan pernah mengalami stres dengan level 

yang berbeda-beda di antaranya pekerja yang sering mengalami stres, mulai stres 

bahkan sangat stres dengan beban kerjanya sebanyak 26% dari 100% karyawan 

(The Families and Work Institute Survey), senada dengan penelitian yang 

dilakukan oleh institusi pendidikan menunjukkan data bahwa pekerja merasa 

sedikit menyerah dengan kondisi sangat stres yang dialami di tempat kerja 

sebanyak 29% dari 100% (Yale University Survey) (Resource: U.S Department of 

Health and Human Service, Public Health Service, Centers for Disease Control 

and Prevention NIOSH, 2009). 

Adanya standar yang ditetapkan oleh perusahaan berkaitan dengan 

peraturan, deadline kerja, upah (financial), lingkungan bahkan selalu dituntut 

memiliki konsentrasi dan kondisi fisik yang selalu prima memberikan dampak 

positif dan negative pada karyawan. Dampak positif berupa meningkatnya 
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motivasi karyawan sehingga berpengaruh terhadap kinerja karyawan untuk 

mencapai target sesuai dengan standar yang telah ditetapkan diperusahaan, dengan 

harapan dapat memperoleh reward dari atasan (Pemberlakuan Reward dan 

Punishment oleh perusahaan). Dampak negatif bisa terlihat dari menurunnya 

kinerja karyawan karena mendapat stressor yang tinggi sehingga berpotensi untuk 

melakukan pelanggaran-pelanggaran di tempat kerja, apabila stres pada individu 

berlangsung secara terus menurus dan tidak dapat terselesaikan maka aka memicu 

timbulnya burnout. Kondisi inilah yang terjadi di dalam perusahaan batubara di 

Kalimantan timur dimana karyawan memiliki jam kerja yang padat (bekerja 12 

jam sehari).  

Mengacu pada latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, 

rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah apakah ada Hubungan  

stres kerja dengan burnout pada pekerja perusahaan pertambangan batubara? 

 Burnout didefinisikan sebagai kondisi dimana individu mengalami 

kelelahan fisik, sinisme (depersonalization), kelelahan mental, berkurangnya 

kemampuan untuk menyelesaikan masalah (reduced personal accomplishment) 

dan kelelahan emosional (emotional exhausted) yang terjadi karena stres diderita 

dalam jangka waktu yang cukup lama di dalam situasi yang menuntut keterlibatan 

emosional yang tinggi, burnout juga bukan merupakan sebuah penyakit melainkan 

hasil dari sebuah reaksi sebagai akibat dari harapan dan tujuan yang tidak realistic 

dengan perubahan (situasi) yang ada (Leatz & Stolar (dikutip Rosyid & Farhati, 

1996); Maslach, Schaufeli&Leiter, (2001)). 

 Cherniss (1987) juga mengemukakan, burnout (kelelahan kerja) 

merupakan suatu transaksional yang meliputi tiga tahapan. Tahap pertama yaitu 

stres yang merupakan persepsi mengenai ketidakseimbangan antara sumber-

sumber individu (resources) dengan tuntutan (demand) yang ditujukan pada 

individu yang bersangkutan. Tuntutan ini berasal dari dalam diri individu maupun 

dari lingkungan. Tahap kedua adalah strain (ketegangan) yang merupakan respon 

emosional sesaat terhadap ketidakseimbangan, ditandai dengan perasaan cemas, 

tegang dan lelah. Tahap ketiga adalah koping, meliputi adanya perubahan-
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perubahan sikap dan tingkah laku individu seperti kecenderungan menjauhkan diri 

dan bersikap sinis. 

 Maslach dkk (2001)  mengungkapkan burnout merupakan suatu sindrom 

psikologis yang terdiri dari tiga aspek, yaitu :  

a. emotional exhaustion, yaitu adanya keterlibatan emosi yang menyebabkan 

energi dan sumber-sumber dirinya terkuras oleh satu pekerjaan, ditandai oleh 

terkurasnya tenaga, mudah letih, jenuh, mudah tersinggung, sedih, tertekan, 

merasa terjebak dalam pekerjaan, perkembangan emosi yang negatif yang 

dapat menimbulkan sikap yang negatif terhadap diri sendiri, pekerjaan dan 

orang lain serta perusahaan; 

b. depersonalization, yaitu sikap dan perasaan yang negatif terhadap klien atau 

orang-orang disekitar, ditandai dengan adanya kecenderungan individu 

menjauhi lingkungan pekerjaanya, apatis dan merasa kurang dipedulikan oleh 

lingkungan pekerjaan dan orang-orang yang terlibat dalam pekerjaannya;  

c. low of personal accomplishment, yaitu penilaian diri negatif dan perasaan tidak 

puas dengan performa pekerjaan, dimana individu tersebut menilai rendah 

kemampuan diri sendiri, kecenderungan mengalami ketidakpuasan terhadap 

hasil kerjanya, merasa tidak pernah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi 

diri sendiri dan orang lain dalam pekerjaaannya,  merasa tidak mampu untuk 

mencapai suatu prestasi atau tujuan dalam pekerjaannya. 

kondisi burnout akan memicu timbulnya perilaku negative berupa fatalisme, 

kebosananan, ketidaksenangan, sinisme, ketidakcukupan, kegagalan, kerja 

berlebihan, kekasaran, ketidak puasan dan melarikan diri sebagai akibat dari 

bertumpuknya permasalahan – permasalahan yang terjadi ditempat kerja yang 

diakibatkan oleh stres kerja dalam jangka panjang.  

Stres kerja merupakan kondisi yang dialami oleh karyawan apabila dirinya 

tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja dan kondisi psikologisnya  

Menurut kamus psikologi Kartini Kartono (2008) stres kerja diartikan sebagai 

keadaan tertekan pada individu baik secara fisik atau psikologis dalam 

menyelesaikan suatu tugas dilingkungan kerja. Namun pendapat lain mengatakan 
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bahwa Stres kerja merupakan suatu keadaan yang timbul akibat interaksi diantara 

manusia dengan pekerjaannya (Beehr dan Newman dalam wijono,2010). 

Robbins, Setphen, dkk (2008) menyatakan terdapat tiga aspek stres kerja 

yaitu :  

a. Aspek Lingkungan 

Ketidakpastian lingkungan akan dapat berpengaruh terhadap desain dan 

struktur suatu organisasi. Ketidakpastian tersebut juga mempengaruhi tingkat 

stres dikalangan karyawan dalam suatu organisasi. Adanya modernisasi 

teknologi (penggunaan mesin atau robot, otomatisasi, dan komputerisasi 

system) dalam dunia kerja akan berpengaruh terhadap rasa tidak aman 

karyawan yang kemudian akan memicu kondisi stres.  

b. Aspek Organisasional 

Aspek organisasional meliputi tugas, tuntutan peran, tuntutan antar 

pribadi, struktur organisasi, kepemimpinan organisasi dan tingkat hidup 

organisasi itu akan berpengaruh terhadap munculnya stress di lingkungan 

kerja. Tuntutan peran berhubungan dengan tekanan yang dapat diberikan 

pada seseorang sebagai fungsi dari peran tertentu yang di mainkan dalam 

organisasi. Tuntutan antar pribadi adalah tekanan yang diciptakan sendiri 

dengan karyawan lain. Aturan yang berlebihan dan kurangnya partisipasi 

dalam memberikan keputusan dari sesorang karyawan merupakan sumber 

potensial dari stres.   

c. Aspek Individual 

Aspek ini meliputi isu keluarga, masalah ekonomi individu, dan 

karateristik kepribadiaan antar individu yang berbeda. Kesulitan pernikahan, 

pecahnya suatu hubungan, dan kesulitan disiplin pada anak – anak merupakan 

masalah yang dapat menciptakan stres bagi karyawan dan akan terbawa pada 

tempat kerja. 

King (2012) menyatakan apabila stres pada individu ditempat kerja 

berlangsung secara terus menerus sehingga individu mengalami kelelahan 

emosional dan motivasi yang rendah untuk bekerja maka akan mempengaruhi 

timbulnya burnout. 
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Hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini yaitu “Ada hubungan 

positif antara stres kerja dengan burnout”.   

METODE PENELITIAN 

Variabel dalam penelitian ini adalah stres kerja sebagai variabel bebas dan 

burnout sebagai variabel tergantungnya. subyek dalam penelitan ini adalah 

seluruh karyawan bagian operator PT. Bukit Makmur Mandiri Utama job site 

Berau Coal – Binungan  dan Lati. Sampel diambil sebanyak 104 subyek dengan 

rincian 36 divisi operator  job site Binungan dan 68 divisi operator job site Lati. 

Sampel diambil dengan teknik purposive sampling dengan kriteria yang diambil 

adalah bagian operator yang masa kerja 4 tahun. 

Alat pengumpulan data dengan menggunakan skala stres kerja dan skala 

burnout. Untuk menguji hipotesis metode yang digunakan adalah analisis korelasi 

product moment dari Pearson dimana instrument analisis penelitian ini 

menggunakan program statistik SPSS 15 for Windows Program 

HASIL 

1. Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas sebaran dilakukan untuk mengetahui normal 

tidaknya suatu distribusi data (Somantri dan sambas, 2006). Hasil uji 

normalitas sebaran pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan 

teknik kolmogorov-smirnov Test. Pada variable bebas yaitu stres kerja 

mempunyai nilai Kolmogrov-Smirnov Z sebesar 1,240 (Asymp. Sig. 0,092 > 

0,05), sedangkan variable burnout memiliki Kolmogorov Smirnov Z sebesar 

1,220 (Asymp. Sig. 0,102 > 0,05). Berdasarkan hasil tersebut, maka 

menunjukan bahwa sebaran data dari kedua variable mempunyai data 

seberan berdistribusi normal.  

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah kedua variable, yaitu 

variable bebas (stres kerja) dan variable tergantung (burnout) memiliki 

korelasi searah atau tidak.  Berdasarkan uji linieritas diperoleh nilai F pada 

Linierity 68,634 dan signifikansi (p)=0,000 ; (p < 0,05). Hal tersebut 
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menunjukan bahwa antara variable bebas (stres kerja) dengan variable 

tergantung (burnout) memiliki korelasi yang searah (linier) 

2. Uji Hipotesis 

Berdasarkan hasil perhitungan teknik product moment dari pearson 

dalam uji hipotesis yang dihitung menggunakan program SPSS 15 diperoleh 

nilai koefisien korelasi (r) = 0,633 (p) = 0,000 (p < 0,01). Hal ini berarti ada 

hubungan positif yang sangat signifikan antara stres kerja dengan burnout. 

Artinya semakin tinggi stres kerja maka semakin tinggi pula burnout, 

sebaliknya semakin rendah stres kerja maka semakin rendah pula burnout pada 

pekerja bagian operator, sehingga hipotes yang peneliti ajukan diterima. 

3. Sumbangan Efektif 

Sumbangan efektif menunjukan seberapa besar peran atau kontribusi 

stres kerja terhadap burnout dilihat melalui R Squared sebesar 0,400. Hal ini 

berarti pengaruh stres kerja terhadap burnout sebesar 40 %, maka masih ada 60 

% lainnya dipengaruhi oleh faktor – faktor lain yang berpengaruh terhadap 

burnout di luar dari faktor stres kerja 

4. Kategorisasi 

Hasil penelitian menunjukan bahwa stres kerja dan burnout pada subyek 

tergolong tinggi. Hal ini ditunjukan oleh hasil stres kerja dimana hasil rerata 

empirik sebesar 117,82 dan rerata hipotetik sebesar 92,5. Dari hasil variable 

burnout juga menunjukan  bahwa rerata empirik sebesar 112,03 dan rerata 

hipotetik sebesar 90.   

PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan teknik analisis product moment 

Pearson diperoleh hasil koefisien (r) = 0,633, (p) = 0,000 (p < 0,01). Hasil 

menunjukkan ada hubungan positif yang sangat signifikan antara stres kerja 

dengan burnout pada pekerja perusahaan batubara. Artinya semakin tinggi stres 

kerja maka semakin tinggi pula burnout dan sebaliknya semakin rendah stres kerja 

maka semakin rendah pula burnout pada pekerja bagian operator.  

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh (Cherniss, 1987) Pada 

umumnya burnout lebih mudah terjadi pada individu yang telah mengalami stres 
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yang berkepanjangan sebagai akibat dari adanya perasaan tidak berdaya untuk 

mengubah situasi kerja. Kondisi burnout juga akan berpengaruh terhadap 

menurunnya prestasi kerja dan perubahan sikap individu didalam lingkungan kerja 

seperti : penarikan diri dari kerja dengan menjaga jarak (menurunnya intensitas 

berelasi baik dengan klien atau rekan kerja), lebih banyak absen dan memiliki 

turnover yang lebih tinggi dari pekerja lainnya Gibson, Ivancecivh & Donnnely 

(1996). 

Menurut Handoko (2008) stres kerja adalah suatu kondisi yang dapat 

mempengaruhi emosi, proses berfikir dan kondisi seseorang. Stres kerja yang 

terlalu besar dapat mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi 

lingkungan tempat kerjanya.  

King (2010) menjelaskan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya 

burnout adalah stres yang berlangsung lama dan terus menerus sehingga individu 

mengalami kelelahan emosional, dan motivasi yang rendah  untuk bekerja. Stres 

kerja dan burnout memiliki keterkaitan yang nyata hal ini disebabkan stres dapat 

memberikan dampak negatif maupun positif bagi individu, apabila individu tidak 

bisa mengelola kondisi stres maka akan terjadi distress (tidak mampu mengatasi 

kondisi stres dan cenderung melarikan diri dari masalah) dan sebaliknya apabila 

individu mampu mengubah kondisi stres  menjadi energi positif maka akan terjadi 

eustress (berusaha mencari penyelesaian masalah) Selye (dalam Munandar, 2008). 

Jika seseorang karyawan dapat mengelola kondisi stres tersebut menjadi energy 

positif maka stres tersebut dapat di minimalisir agar karyawan tidak mengalami 

burnout di tempat kerja. 

Sumbangan Efektif (SE) variable stres kerja dengan burnout sebesar 40% 

yang ditunjukkan oleh koefisien determinan (r²)  sebesar 0,400. Berarti masih 

terdapat 60% faktor – faktor lain yang mempengaruhi burnout di luar variable 

stres kerja. Faktor– faktor lain yang mempengaruhi burnout diluar variable stres 

kerja menurut (Cherniss, 1987) adalah gaya kepemimpinan, reward dan 

punishment, iklim organisasi, kekuatan struktur. 

Berdasarkan hasil analisis data dari penelitian, diketahui rerata empirik (RE) 

pada variabel stres kerja adalah sebesar 117,82 dan rerata hipotetik sebesar 92,5 
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yang berarti stres kerja pada pekerja bagian operator tergolong tinggi. kondisi ini 

dapat diartikan bahwa dalam penelitian ini stres kerja yang terjadi pada PT. Bukit 

Makmur Mandiri Utama jobsite Berau coal – Binungan dan Lati tinggi. Pada 

variabel burnout diperoleh rerata empirik (RE) sebesar 112,03 dan rerata hipotetik 

sebesar 90. Hal ini menunjukkan bahwa burnout pada pekerja bagian operator  

tergolong cukup tinggi. kondisi ini dapat diartikan bahwa dalam penelitian ini 

burnout yang terjadi di PT. Bukit Makmur Mandiri Utama job site Berau coal – 

Binungan dan Lati pada bagian operator tinggi.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisi data penelitian, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa :  

Ada hubungan positif yang sangat signifikan antara stres kerja dengan 

burnout pada pekerja perusahaan batubara. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis 

korelasi product moment diperoleh hasil koefisien korelasi (r) = 0,633 dengan p = 

0,000 ( p < 0,01). Artinya semakin tinggi stres kerja maka semakin tinggi pula 

burnout, sebaliknya semakin rendah stres kerja maka semakin rendah pula 

burnout pada pekerja bagian operator .  

Berdasarkan kesimpulan di atas , maka dapat diberikan saran – saran 

sebagai berikut: 

1. Untuk Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat khususnya dapat memberikan masukan 

bagi perusahaan dalam pengembangan, perencanaan dan peningkatan prestasi 

kerja karyawan, agar perusahaan dapat bertahan bahkan berkembang menjadi 

perusahaan yang lebih unggul. 

2. Untuk Ilmuwan 

Bagi peneliti lain, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

masukan, bahan informasi dan referensi dalam melakukan penelitian lebih 

lanjut dengan jenis bidang yang sama.  
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