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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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. 

Perkembangan industri batubara di Indonesia dimulai sekitar akhir tahun 

1980-an. Jumlah sumber batubara di Indonesia memiliki angka yang fantastis 

diperkirakan mencapai 105 miliar ton, dimana cadangan batu bara diperkirakan 21 

miliar ton. Lokasi utama pertambangan batubara di Indonesia adalah Sumatera 

Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Data menunjukkan bahwa 

produksi batubara meningkat sebesar 16% per tahun selama 5 tahun terakhir. Pada 

tahun 2012, 75% dari total produksi batubara diekspor, terutama ke Jepang, 

Taiwan, Korea Selatan dan Eropa (http://www.esdm.go.id/ berita/batubara/44-

batubara/4557-sumber-daya-batubara-indonesia-capai-105-miliar-

ton.html/28/10/2012). 

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 



2 

 

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 

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). 
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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 

(http://health.kompas.com/read/2010/10/14/09480749/Burnout..Ketika.Hidup.Tan

pa.Variasi/20/11/2012). 

Tabel 1.1 

Data Karyawan Keluar Divisi Operator job site Berau Coal – Binungan 

Bukit Makmur Mandiri Utama (September 2011 – September 2012) 

NO 
Jumlah 

Karyawan 
Jabatan 

Status 

Keluar 
Keterangan 

1. 14 Operator HD-465 PHK -Pemalsuan surat(1) 

-Pengulangan pelanggaran (1) 

-Menolak SP – III (11) 

-Cuti tidak kembali ke site(1) 

2. 4 Operator ADT 

740 

Resign Surat resign ybs 

3. 3 Operator HD-465 Resign Surat resign ybs 

4. 1 Operator HD-465 Habis 

KKWT 

Usia pensiun 

5. 3 Operator PC – 

1250 
PHK -Mengantuk (insiden) PC vs Vessel 

HD (1) 

-Pengulangan pelanggaran(2) 

6. 1 Operator D 85Ess Selesai 

kontrak 

Performance buruk (sering bolos) 

7. 5 Operator D.85Ess PHK Menolak SP – III  

8. 1 Operator. MCC Resign Surat resign ybs 

9. 1 Operator DT Resign Surat resign ybs 

10. 11 Operator. Volvo 

FM- 12 
PHK -Pengulangan Pelanggaran (8) 

-Merusak asset perusahaan 

(insiden)(2) 

-Menolak SP – III (1) 

11. 1 Operator DT PHK Ybs meninggal dunia kelalaian 

kerja 

12. 3 Operator ADT 

740 
PHK - Pemalsuan Kuitansi berobat 

- Menolak SP - III 

- Pengulangan Pelanggaran 

http://health.kompas.com/read/2010/10/14/09480749/Burnout..Ketika.Hidup.Tanpa.Variasi/20/11/2012
http://health.kompas.com/read/2010/10/14/09480749/Burnout..Ketika.Hidup.Tanpa.Variasi/20/11/2012
http://health.kompas.com/read/2010/10/14/09480749/Burnout..Ketika.Hidup.Tanpa.Variasi/20/11/2012


4 

 

13. 1 Operator HD 785 Resign Surat resign ybs 

14. 1 Operator Dump 

Truck 
PHK Pengulangan pelanggaran 

15. 1 Operator D 155 Resign Surat resign ybs 

16. 2 Operator PC – 

400 

Resign Surat resign ybs 

17. 1 Operator MGD. 

14 H 

Resign Surat resign ybs 

18. 1 Operator HD 785 PHK Menolak SP – III  

19. 1 Operator PC-200 PHK Menolak SP – III 

Sumber : Departemen Personalia Job Site Berau Coal – Binungan PT.Bukit 

Makmur  

Mandiri Utama.  

 Dari data perusahaan di atas setelah dikategorikan dapat dilihat bahwa 

sebanyak 1,06% karyawan bagian operator yang diberhentikan disebabkan 

kelalaian dalam bekerja, sedangkan 9,57% diberhentikan akibat indisipliner 

terkait dengan kode etik perusahaan (kewajiban), resign dan pensiun sebanyak 

3,98% karyawan dan yang terakhir disebabkan adanya kecurangan yang dilakukan 

oleh karyawan ketika menjalankan tugasnya sebanyak 0,53%. 

PHK juga terjadi pada perusahaan - perusahaan batubara di Kalimantan 

Timur lainnya. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Berau, Syarkawi HB melalui Kabid Hubungan Industrial, Adi 

Prastowo mengatakan, salah satu perusahaan tambang di Bumi Batiwakkal – 

Kabupaten Berau –akan merumahkan 63 karyawan, dan melakukan pemutusan 

hubungan kerja terhadap 32 pekerjanya 

(http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/1459/perusahaan-pilih-opsi-phk.html). 

Sebanyak 80% dari 450 perusahaan di Munich,Jerman telah melakukan 

tindakan preventive (pencegahan) terhadap kasus burnout , hal ini dikarenakan 

http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/1459/perusahaan-pilih-opsi-phk.html
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kondisi burnout dianggap sebagai ancaman perusahaan dan berimplikasi terhadap 

menurunnya produktifitas kerja dan kondisi psikis (apatis, kecewa, depresif, atau 

bahkan agresif) (http://www.jaringnews.com/seleb/umum/16817/burn-out-ancam-

produktivitas-perusahaan-perlu-lakukan-tindakan-preventif/20/11/2012). 

Ramazan (2008) menyatakan bahwa burnout merupakan suatu respon yang 

disebabkan oleh masalah emosional yang kronis dan tekanan dalam hubungan 

interpersonal di pekerjaan yang terdiri dari dimensi kelelahan emosi (emotion 

exhaustion), depersonalisasi (depersonalization) dan menurunkan pencapaian 

pribadi (reduced personal accomplishment). Pendapat lain dari Sedjo (2005) 

burnout tidak sama dengan stres kerja, namun stres kerja yang berlarut –larut dan 

menumpuk merupakan faktor utama dalam proses terjadinya burnout. Sedjo 

(2005) juga memberikan batasan burnout sebagai sebuah proses yang di alami 

seorang anggota organisasi yang sebelumnya sangat committed dalam pekerjaan 

tersisih dari pekerjaannya sebagai respon atas stres yang telah dialami dalam 

pekerjaan.  

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 

http://www.jaringnews.com/seleb/umum/16817/burn-out-ancam-produktivitas-perusahaan-perlu-lakukan-tindakan-preventif/20/11/2012
http://www.jaringnews.com/seleb/umum/16817/burn-out-ancam-produktivitas-perusahaan-perlu-lakukan-tindakan-preventif/20/11/2012
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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).   

Data Penelitian yang dilakukan oleh Regus, penyedia tempat kerja flexible 

terbesar di dunia yang berkantor pusat di Luxembourg menunjukkan bahwa dari 

16.000 orang pekerja professional di seluruh dunia, ditemukan data bahwa lebih 

dari setengah pekerja Indonesia (64%) mengatakan bahwa tingkatan stres 

bertambah dibanding tahun 2011. Pemicu stres adalah pekerjaan (73%), 

manajemen (39%), dan keuangan pribadi (36%), sedangkan 64% responden 

mengatakan bahwa pekerjaan yang flexible dapat mengurangi stres 

(http://www.tnol.co.id/psikologi-kesehatan/15984-penelitian-pekerja-indonesia-

banyak-tertekan-dan stres .html / 3 / 11/2012). 

Contoh kasus bunuh diri di Indonesia berkaitan dengan stres kerja adalah 

karyawan sebuah koperasi simpan pinjam atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR), 

Nandi Setiawan (30) nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. 

Korban diduga stres karena mengalami tekanan pada lingkungan kerja, ini 

diperkuat dari hasil wawancara dengan sejumlah warga yang di lokasi kejadian 

yang mengatakan  korban mengalami masalah dengan kantor tempat dirinya 

http://www.tnol.co.id/psikologi-kesehatan/15984-penelitian-pekerja-indonesia-banyak-tertekan-dan%20stres%20.html%20/%203%20/
http://www.tnol.co.id/psikologi-kesehatan/15984-penelitian-pekerja-indonesia-banyak-tertekan-dan%20stres%20.html%20/%203%20/
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bekerja (http://www.merdeka.com/peristiwa/karyawan-bpr-tewas-gantung-

diri.html).  

Stres kerja merupakan suatu kondisi dimana individu mengalami tekanan 

atau memperoleh stressor baik yang berasal dari dalam individu maupun luar 

individu yang menyebabkan reaksi individu berupa psikologis, fisiologis, dan 

perilaku. Dalam dunia kerja, lingkungan kerja dapat berpotensi sebagai stressor 

kerja yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan, disamping itu kondisi stres 

dapat muncul ketika individu mengalami persepsi negatif akibat dari penghayatan 

subyektif yang muncul dilingkungan tempat  Umam (2010); Wijoyo (2011).  

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) 

Munandar (2008).  

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 

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 

http://www.merdeka.com/peristiwa/karyawan-bpr-tewas-gantung-diri.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/karyawan-bpr-tewas-gantung-diri.html
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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. Kondisi inilah yang terjadi 

di dalam perusahaan batubara di Kalimantan timur dimana karyawan memiliki 

jam kerja yang padat (bekerja 12 jam sehari).  

Rumusan Masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah apakah ada 

Hubungan antara stres kerja dengan burnout pada pekerja perusahaan 

pertambangan batubara? 

 Berdasarkan pada uraian tersebut di atas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul Hubungan Antara Stres Kerja Dengan Burnout Pada 

Pekerja Perusahaan Pertambangan Batubara  

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

1. Hubungan antara stres kerja dengan burnout 

2. Tingkat stres kerja pekerja bagian operator 

3. Tingkat burnout pada pekerja bagian operator  

4. Peran stres kerja terhadap tingkat burnout 

C. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini manfaat yang dapat diperoleh adalah : 

1. Untuk Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat khususnya dapat memberikan masukan 

bagi perusahaan dalam pengembangan, perencanaan dan peningkatan prestasi 
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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.  


