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Abstraksi. Karyawan yang mengalami burnout akan mengeluhkan kelelahan, yang mana 
dengan kondisi lelah tersebut tentunya karyawan tersebut sudah tidak bisa produktif lagi bagi 
perusahaan, dan apabila burnout implikasinya pada kondisi psikologis maka karyawan akan 
susah berkonsentrasi dan banyak pekerjaan yang ditangani akan salah dan menimbulkan 
gangguan bagi pekerjaan lainnya. Salah satu faktor yang berpengaruh pada burnout yakni 
dukungan sosial.Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui apakah ada hubungan antara 
dukungan sosial dengan burnout, sehingga penulis mengajukan hipotesis bahwa ”Ada hubungan 
antara dukungan sosial dengan burnout”.  

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan CV. Ina Karya Jaya, Klaten yang 
berjumlah 70 karyawan. Teknik pengambilan sampel adalah purposive non random sampling, 
yaitu subyek yang dijadikan sampel penelitian didasarkan ciri tertentu. Alat ukur yang digunakan 
untuk mengungkap variabel-variabel penelitian ada 2 macam alat ukur, yaitu : (1) skala 
dukungan sosial, dan (2) skala burnout. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan korelasi 
product moment. 

Berdasarkan hasil analisis maka diperoleh korelasi yang signifikan antara dukungan 
sosial dengan burnout atau r sebesar -0,468 dengan p= 0,001 yang berarti p<0,01, artinya ada 
hubungan negatif yang sangat signifikan antara dukungan sosial dengan burnout. Semakin tinggi 
dukungan sosial  karyawan maka semakin rendah burnout karyawan, dan sebaliknya semakin 
rendah dukungan sosial karyawan maka semakin tinggi burnout pada karyawan. Rerata empirik 
variabel burnout sebesar 40,93 dengan rerata hipotetik sebesar 55, jadi rerata empirik < rerata 
hipotetik yang berarti pada umumnya karyawan mempunyai burnout yang sedang. Selanjutnya 
rerata empirik variabel dukungan sosial sebesar 112,5 dengan rerata hipotetik sebesar 112,5. Jadi 
rerata empirik > rerata hipotetik yang berarti pada umumnya karyawan mendapatkan dukungan 
sosial yang sedang. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada hubungan negatif yang sangat 
signifikan antara antara dukungan sosial dengan burnout. Peranan dukungan sosial terhadap 
burnout (SE) sebesar 21,9%, sehingga masih terdapat 78,1% faktor lain selain dukungan sosial 
yang mempengaruhi burnout.  
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Keterangan: 
* fafauzii@yahoo.com 
*susatyo_yuwono@yahoo.com 
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PENDAHULUAN 
Setiap perusahaan mempunyai 

tujuan untuk memperoleh keuntungan, 
dan keuntungan tersebut bisa diraih 
apabila terdukung oleh sumber daya 
manusia yang handal yang tidak mudah 
menyerah menghadapi kesulitan 
apapun, termasuk kesulitan-kesulitan 
yang berhubungan dengan pekerjaan. 
Selain itu juga diharapkan karyawan 
tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal 
yang negatif termasuk yakni hal-hal 
yang dapat menimbulkan stres yang 
pada akhirnya menimbulkan burnout. 
Namun tidak demikian jika karyawan 
dapat menjaga kesehatan mentalnya 
dan tidak teralu rentan dengan tuntutan 
kerja yang menimbulkan stres, 
walaupun stres karyawan tersebut akan 
tetap menikmati segala tekanan kerja 
dengan santai. 

Stress akan menjadi masalah 
bagi karyawan dan perusahaan jika 
sudah mengarah kepada timbulnya 
burnout. Burnout itu sendiri merupakan 
kelelahan karyawan secara psikis dan 
fisik yang disebabkan oleh situasi kerja 
yang tidak mendukung atau tidak 
sesuai dengan kebutuhan dan harapan. 
Pada kondisi ini karyawan akan 
mengalami gangguan kesehatan secara 
fisik maupun secara psikis sehingga 
dapat mempengaruhi kinerja dalam 
pekerjaan.  

Burnout merupakan istilah 
populer untuk kondisi penurunan 
energi mental atau fisik setelah periode 
stres yang tidak sembuh-sembuh 
berkaitan dengan pekerjaan, terkadang 
dicirikan dengan pekerjaan atau dengan 
penyakit fisik. Baron & Greenberg 
(1995) mengatakan bahwa burnout 
adalah suatu sindrom kelelahan 
emosional, fisik, dan mental, 
berhubungan dengan rendahnya 
perasaan harga diri, disebabkan 

penderitaan stres yang intens dan 
berkepanjangan. 

Maslach (dalam Spector, 2008) 
tentang burnout merupakan hasil 
interaksi dengan orang lain terutama 
yang berhubungan dengan pekerjaan. 
Maslach mengilustrasikan burnout 
sebagai suatu sindrom psikologis yang 
terdiri dari tiga dimensi, yaitu 
emotional exhaustion (kelelahan 
emosi), depersonalization 
(depersonalisasi), dan reduced personal 
accomplishment (penurunan prestasi 
individu).  

Golembiewsky (dalam Rosyid, 
1996) mengatakan bahwa akibat dari 
burnout dapat muncul dalam bentuk 
berkurangnya kepuasan kerja, 
memburuknya kinerja, dan 
produktivitas rendah. Apapun 
penyebabnya, munculnya burnout 
berakibat kerugian di pihak karyawan 
maupun organisasi. 

Survei menemukan bahwa lebih 
dari seperempat responden percaya, 
kurang dari 20% absensi staf benar-
benar berkaitan dengan kondisi sakit. 
Tapi, persentase yang sama berpikir 
bahwa lebih dari 80% karyawan absen 
(hanya) karena sakit ringan atau tidak 
benar-benar sakit, yang mana hal ini 
bisa mengindikasikan adanya gejala 
tidak peduli dari karyawan kepada 
produktivitas perusahaan sebagai 
bentuk dari gejala burnout (Ika, 2009).  

Menurut National Safety 
Council (NSC) (dalam Maharani & 
Triyoga, 2012) menjelaskan bahwa 
kejenuhan kerja (burnout) merupakan 
akibat dari stress yang dirasakan atas 
beban kerja yang umum gejala khusus 
pada kejenuhan kerja (burnout) ini 
berupa kebosanan, pesimisme, kurang 
konsentrasi, kualitas kerja yang kurang 
memuaskan, depresi, kepuasan kerja 
menurun, absen dari pekerjaan, 
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mengalami sakit atau menderita suatu 
penyakit.  

Burnout yang dibiarkan 
berlarut-larut di lingkungan perusahaan 
pada akhirnya akan berpengaruh 
negatif pula pada kesehatan lingkungan 
sosial kerja itu sendiri, karena menurut 
Maslach (1996) apabila burnout sudah 
menggejala di kalangan karyawan 
maka akan terjadi fenomena karyawan 
gampang meledak dan mudah emosi, 
yang mana hal tersebut akan sangat 
merugikan perusahaan.  

Oleh karena itu perlu dicari 
faktor-faktor yang menjadi penyebab 
munculnya burnout maupun yang dapat 
meredakan atau mencegah munculnya 
burnout. Lee dan Ashfort (1996) 
menyatakan bahwa salah satu faktor 
yang memengaruhi munculnya burnout 
yakni dukungan sosial. Menurut 
Poerwandari (2010) bahwa kurangnya 
dukungan sosial di dalam lembaga 
maupun dari luar lembaga bisa menjadi 
penyebab dari burnout. Oleh karena itu 
perlu sekali lingkungan kerja dapat 
memberikan dukungan sosial pada para 
pekerjanya. Hasil penelitian yang telah 
menunjukkan bahwa burnout salah 
satunya dipengaruhi oleh dukungan 
sosial adalah penelitian yang dilakukan 
oleh Ariyadi (2010) pada karyawan PT. 
Harian Bengkulu Pers dengan 
kontribusi sebesar 76,5%. 

Ditambahkan oleh Rosyid dan 
Farhati (1996) bahwa ketiadaan 
dukungan sosial atasan terhadap 
karyawan akan mengakibatkan 
timbulnya burnout pada karyawan. 
Selanjutnya Corrigan (1994) 
mengatakan bahwa dukungan sosial 
merupakan salah satu variabel penting 
yang berpengaruh terhadap burnout. 
Lebih jauh dikatakan bahwa dukungan 
sosial yang diterima dari teman sekerja 
akan mengurangi resiko burnout. 

Pendapat yang senada dikemukakan 
oleh Gibson, dkk (1989) yang 
mengatakan bahwa dukungan sosial 
dari teman sekerja menengahi 
hubungan antara burnout dengan 
keluhan kesehatan. Semakin tinggi 
dukungan sosial, maka semakin sedikit 
keluhan tentang kesehatan yang 
dilaporkan. Penelitian yang dilakukan 
oleh Britton (dalam Andarika, 2004) 
melaporkan bahwa dukungan sosial 
dari para atasan berpengaruh positif 
terhadap kesehatan fisik dan kesehatan 
mental para perawat.  

Rook (dalam Smet, 1994) 
mengatakan bahwa dukungan sosial 
merupakan salah satu fungsi dari ikatan 
sosial, dan ikatan-ikatan sosial tersebut 
menggambarkan tingkat kualitas umum 
dari hubungan interpersonal. Ikatan dan 
persahabatan dengan orang lain 
dianggap sebagai aspek yang 
memberikan kepuasan secara 
emosional dalam kehidupan individu. 
Saat seseorang didukung oleh 
lingkungan maka segalanya akan terasa 
lebih mudah. Dukungan sosial 
menunjukkan pada hubungan 
interpersonal yang melindungi individu 
terhadap konsekuensi negatif dari stres. 
Dukungan sosial yang diterima dapat 
membuat individu merasa tenang, 
diperhatikan, dicintai, timbul rasa 
percaya diri dan kompeten. 

Sejalan dengan pendapat di atas 
Safarino (dalam Smet, 1994) 
mendefinisikan dukungan sosial adalah 
mengacu pada kesenangan yang 
dirasakan oleh individu penghargaan 
akan kepedulian atau menerima dari 
orang lain atau kelompok lain. 
Pemberian dukungan sosial yang 
efektif  berasal dari orang-orang yang 
berada di sekitar individu tersebut. 

Berdasarkan latar belakang 
masalah diatas, maka penulis 
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mengajukan penelitian tentang apakah 
terdapat hubungan antara dukungan 
sosial terhadap burnout pada karyawan 
CV. Ina Karya Jaya, Klaten ? 

 
Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui: 
1. Hubungan antara dukungan sosial 

dengan Burnout pada karyawan 
CV. Ina Karya Jaya, Klaten . 

2. Tingkat dukungan sosial pada 
karyawan CV. Ina Karya Jaya, 
Klaten . 

3. Burnout pada karyawan CV. Ina 
Karya Jaya, Klaten . 

4. Peran dukungan sosial terhadap 
Burnout pada karyawan CV. Ina 
Karya Jaya, Klaten . 

 
LANDASAN TEORI  
Burnout  

Menurut Setyawati (dalam 
Wignjosoebroto, 2000) bahwa secara 
umum burnout merupakan keadaan 
yang dialami tenaga kerja yang dapat 
mengakibatkan penurunan vitalitas dan 
produktivitas kerja. 

Burnout merupakan kelelahan 
fisik, mental, dan emosional yang 
terjadi karena stres yang diderita dalam 
jangka waktu yang lama, di dalam 
situasi yang menuntut keterlibatan 
emosional yang tinggi (Sihotang, 
2004). Sejalan dengan pendapat di atas, 
Papalia, Olds, Feldman (2009) 
mengungkapkan burnout adalah 
kondisi kelelahan fisik, mental dan 
emosional. Spector (2008) yang 
mendukung teori Maslach tentang 
burnout merupakan hasil interaksi 
dengan orang lain terutama yang 
berhubungan dengan pekerjaan. 
Maslach mengilustrasikan burnout 
sebagai suatu sindrom psikologis yang 
terdiri dari tiga dimensi, yaitu 

emotional exhaustion (kelelahan 
emosi), depersonalization 
(depersonalisasi), dan reduced personal 
accomplishment (penurunan prestasi 
individu).  

Aspek-aspek yang ada ketika 
burnout terjadi menurut Myendeki 
(2008) yakni: 
a. Kelelahan emosional, 

meningkatnya perasaan kelelahan 
emosional, di mana "sumber 
emosional individu terperas habis 
dan ia merasa tidak bisa lagi 
memberikan diri mereka sendiri 
pada tingkatan psikologis" (Cordes 
& Dougherty, 1993). 

b. Sikap sinis, perkembangan negatif, 
sikap sinis dan perasaan, yang 
mungkin berhubungan dengan 
pengalaman kelelahan emosional, 
yaitu berperasaan atau persepsi 
dehumanized terhadap orang lain. 
Sinisme juga menunjukkan bahwa 
seorang karyawan tidak lagi 
bersedia untuk melakukan tugas 
karena penurunan tingkat toleransi 
terhadap upaya (Mostert & 
Joubert, 2005). 

c. Dehumanisasi atau kecenderungan 
untuk mengevaluasi diri sendiri 
negatif, terutama berkenaan 
dengan satu "kerja yang dapat 
menyebabkan perasaan ketidak-
bahagiaan tentang diri serta 
ketidakpuasan dengan prestasi di 
tempat kerja. Individu merasa 
tidak memadai dan tidak produktif 
yang pada gilirannya, memiliki 
efek langsung terhadap kualitas 
pekerjaan yang dihasilkan (Philip, 
2004). 

Masclach dan Jackson (dalam 
Mc. Knight, 2007) mengidentifikasi 
dimensi/aspek burnout menjadi tiga 
yakni: 1) kelelahan emosional, 
perasaan menjadi emosional secara 
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berlebihan dan kelelahan karena 
pekerjaannya; 2) depersonalisasi, 
sebuah impersonal yang tidak 
berperasaan terhadap diri sendiri, dan 
3) berkurangnya pemahaman atas 
prestasi pribadi, hilangnya efikasi diri. 

Sumber atau penyebab burnout, 
sebagaimana dikemukakan oleh 
Cherniss, Maslach dan Sullivan (dalam 
Spector, 2008) terdiri dari empat 
faktor, yaitu:  
1) Faktor keterlibatan dengan penerima 

pelayanan.  
Dalam pekerjaan pelayanan sosial 
(human services atau helping 
profession), para pekerjanya memiliki 
keterlibatan langsung dengan objek 
kerja atau kliennya. 
2) Faktor lingkungan kerja.  
Faktor ini berkaitan dengan beban kerja 
yang berlebihan, konflik peran, 
ambiguitas peran, dukungan sosial dari 
rekan kerja yang tidak memadai, 
dukungan sosial dari atasan tidak 
memadai, kontrol yang rendah terhadap 
pekerjaan, peraturan-peraturan yang 
kaku, kurangnya stimulasi dalam 
pekerjaan. 
3) Faktor individu.  
Faktor ini meliputi faktor demografik 
(jenis kelamin, latarbelakang etnis, 
usia, status perkawinan, latarbelakang 
pendidikan), dan karakeristik 
kepribadian (konsep diri rendah, 
kebutuhan dan motivasi diri terlalu 
besar, kemampuan yang rendah dalam 
mengendalikan emosi, locus of control 
eksternal, introvert).  
4) Faktor sosial budaya.  
Faktor ini meliputi keseluruhan nilai 
yang dianut masyarakat umum 
berkaitan dengan profesi pelayanan 
sosial.  
Dukungan sosial  

Dukungan sosial adalah 
informasi dari orang lain bahwa ia 

dicintai dan diperhatikan, dihargai, 
serta merupakan bagian dari jaringan 
komunikasi (Taylor, 1999). Smet 
(1994) mengatakan bahwa dukungan 
sosial merupakan salah satu fungsi dari 
ikatan sosial yang menggambarkan 
kualitas hubungan interpersonal. 
Hubungan interpersonal dianggap 
sebagai aspek kepuasan secara 
emosional dalam kehidupan individu. 
Dukungan sosial yang diterima dapat 
membuat individu merasa percaya diri, 
tenang, diperhatikan, dicintai, dan 
kompeten. Dukungan sosial terdiri dari 
informasi verbal, non verbal, dan 
tindakan yang diberikan oleh orang lain 
sehingga mempunyai manfaat 
emosional bagi individu. 

Menurut Rook dan Dooley 
(dalam Febriasari, 2007) ada dua 
sumber dukungan sosial, yaitu : 
a. Sumber natural: dukungan sosial 

yang diterima seseorang melalui 
interaksi sosial secara spontan 
dengan orang-orang yang berada di 
sekitarnya, misalnya anggota 
keluarga (anak, istri, suami), teman 
dekat atau relasi. Dukungan sosial 
ini bersifat non formal. 

b. Sumber artificial: dukungan sosial 
untuk kebutuhan primer seseorang, 
misalnya dukungan sosial akibat 
bencana alam melalui berbagai 
sumbangan. 

Johnson dan Johnson (dalam 
Ruwaida, Lilik dan Dewi, 2006), 
dukungan sosial adalah transaksi 
interpersonal yang melibatkan satu atau 
lebih aspek-aspek berikut ini : 
a. Perhatian emosi, merupakan 

dukungan yang diwujudkan dalam 
bentuk kelekatan, kehangatan, 
keperdulian, dan ungkapan empati 
sehingga timbul keyakinan bahwa 
individu yang bersangkutan dicintai 
diperhatikan. 
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b. Bantuan instrumental, yang dapat 
berwujud barang, pelayanan, 
dukungan keuangan, menyediakan 
peralatan yang dibutuhkan, 
memberikan bantuan dalam 
melaksanakan berbagai aktivitas, 
memberi peluang waktu, serta 
modifikasi lingkungan. 

c. Bantuan informasi, merupakan 
bantuan yang berupa nasehat, 
bimbingan dan pemberian informasi. 
Informasi tersebut membantu 
individu mengatasi masalahnya 
sehingga individu mampu mencari 
jalan keluar untuk mengatasi 
masalahnya. 

d. Penilaian, dapat berwujud 
pemberian penghargaan atau 
pemberian penilaian yang 
mendukung perilaku atau gagasan 
individu dalam bekerja maupun 
peran sosial yang meliputi 
pemberian umpan balik, informasi 
atau penguatan dan perbandingan 
sosial yang dapat digunakan untuk 
evaluasi diri dan dorongan untuk 
maju. 

Berdasarkan uraian, penulis 
mengajukan hipotesis sebagai berikut: 
“Ada hubungan negatif antara 
dukungan sosial dan burnout pada 
karyawan. Semakin tinggi dukungan 
sosial, maka semakin rendah burnout. 
Sebaliknya, semakin rendah dukungan 
sosial, maka semakin tinggi burnout 
pada karyawan”. 
 
METODE PENELITIAN 
Populasi pada penelitian ini adalah 
karyawan CV. Ina Karya Jaya, Klaten, 
divisi jahit yang berjumlah 300 orang 
karyawan yang semuanya berjenis 
kelamin wanita. 
 Pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan skala 
pengukuran psikologis. Ada dua skala 

yang digunakan dalam penelitian ini, 
yaitu skala dukungan sosial dan 
burnout. 
 Teknik analisis yang digunakan 
untuk menghubungkan antara 
dukungan sosial dengan burnout pada 
karyawan adalah SPSS dengan analisis 
product moment. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan analisis diperoleh 
nilai koefisien korelasi korelasi (rxy) 
sebesar -0,468 dengan p = 0,000 (p < 
0,01), hal ini berarti ada hubungan 
negatif yang sangat signifikan antara 
dukungan sosial dengan burnout.  
Artinya, semakin tinggi dukungan 
sosial yang diterima karyawan maka 
semakin rendah burnout yang dialami 
karyawan, dan sebaliknya, semakin 
rendah dukungan sosial yang diterima 
karyawan maka semakin tinggi burnout 
yang dialami karyawan,   yang mana 
hal tersebut menunjukkan bahwa 
hipotesis terbukti. 

Terbuktinya hipotesis yang 
diajukan menunjukkan bahwa 
dukungan sosial memang sangat 
penting untuk dapat dirasakan oleh 
para karyawan karena dengan 
dukungan sosial tersebut membuat 
karyawan merasa nyaman berada di 
tempat kerjanya, merasa mendapat 
bantuan di saat menemui kesulitan 
dalam pekerjaannya dan merasa 
mendapatkan informasi yang 
dibutuhkan saat membutuhkan 
informasi yang dibutuhkan, yang pada 
akhirnya hal tersebut akan mengurangi 
terjadinya burnout di kalangan 
karyawan.  

Adapun penjabarannya yakni 
dukungan sosial yang diterima dapat 
membuat individu merasa tenang, 
diperhatikan, dicintai, timbul rasa 
percaya diri dan kompeten. Dengan 
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adanya dukungan sosial yang mana 
terjadi ikatan-ikatan sosial didalamnya 
maka akan menjadikan lingkungan 
dimana individu bekerja menjadi 
berfungsi sebagai jembatan bagi 
terjadinya hubungan interpersonal yang 
berkualitas. Seperti dikemukakan oleh 
Rook (dalam Smet, 1994) mengatakan 
bahwa dukungan sosial merupakan 
salah satu fungsi dari ikatan sosial, dan 
ikatan-ikatan sosial tersebut 
menggambarkan tingkat kualitas umum 
dari hubungan interpersonal. Dalam 
hubungan kerja yang penuh dengan 
dukungan sosial yang positif maka 
hubungan interpersonal yang terjadi 
akan melindungi individu terhadap 
konsekuensi negatif dari stress maupun 
burnout. 

 Apabila di dalam hubungan 
kerja, karyawan mendapat dukungan 
dari atasan maupun rekan kerjanya 
maka karyawan tersebut juga akan 
mendapatkan pemberian informasi 
terbaru maupun informasi paling benar, 
sehingga dari hal tersebut karyawan 
merasa nyaman dan mampu 
menyelesaikan pekerjaannya secara 
lebih cepat dan benar sehingga semakin 
terhindar dari terjadinya burnout. 
Seperti dikatakan oleh (Cobb dalam 
Shinta, 1995) bahwa di dalam 
hubungan kerja yang mempunyai 
dukungan sosial positif juga 
mengandung pemberian informasi baik 
secara verbal maupun non verbal, 
pemberian bantuan tingkah laku atau 
materi yang didapat dari hubungan 
sosial yang akrab atau hanya 
disimpulkan dari keberadaan mereka 
yang membuat individu merasa 
diperhatikan, bernilai dan dicintai, 
sehingga dapat menguntungkan bagi 
kesejahteraan individu yang menerima  

Berdasar uraian di atas maka 
hasilnya dapat dicocokkan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan di CV. Ina 
Karya Jaya, Klaten yakni rata-rata 
karyawannya mendapatkan dukungan 
sosial yang sedang, sehingga pada 
akhirnya karyawan juga mendapatkan 
burnout yang rendah.  

Hal tersebut ditunjukkan 
dengan rerata empirik variabel 
dukungan sosial sebesar 116,34 dengan 
rerata hipotetik sebesar 112,5. Jadi 
rerata empirik > rerata hipotetik yang 
berarti pada umumnya karyawan 
mendapatkan dukungan sosial yang 
sedang. Adanya dukungan sosial yang 
sedang pada karyawan CV. Ina Karya 
Jaya, Klaten karena terjalinnya 
hubungan interpersonal yang lebih 
berkualitas yang menjurus pada 
hubungan yang saling mendukung 
demi tercapainya keharmonisan 
bekerjasama dalam berbagai pekerjaan.  

 Hal ini terjadi karena karyawan 
CV. Ina Karya Jaya, Klaten, mendapat 
dukungan dari pimpinan yang membuat 
karyawan merasa dirinya diperhatikan 
dan dipedulikan sehingga bila terjadi 
keluh kesah, persoalan, dan kendala 
dalam pekerjaan, karyawan akan 
dengan merasa nyaman 
mengungkapkannya kepada pimpinan, 
yang mana persoalan pekerjaan bisa 
dicarikan solusinya oleh pimpinan dan 
itu menyebabkan karyawan merasa 
lega yang pada akhirnya karyawan 
akan terhindar dari perasaan terbebani 
yang bertumpuk yang disebut dengan 
burnout. 

Selain itu adanya dukungan 
penghargaan dari pimpinan, membuat 
karyawan CV. Ina Karya Jaya, Klaten 
juga bertambah kepercayaan dirinya, 
karyawan perusahaan tersebut tetap 
merasa berguna walau disaat 
mengalami tekanan sekalipun. Adanya 
dukungan informatif dari pimpinan 
juga akan membuat karyawan CV. Ina 
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Karya Jaya, Klaten, mendapatkan 
nasehat, petunjuk, saran serta umpan 
balik dari pimpinan untuk dapat 
memecahkan persoalan yang dihadapi.  

Selanjutnya karyawan CV. Ina 
Karya Jaya, Klaten, juga mendapat 
dukungan dari rekan kerja yang 
membuat karyawan merasa nyaman 
untuk mengungkapkan segala keluh 
kesah, masih merasa dihargai, 
mendapat petunjuk dan nasehat dari 
rekan kerja serta mendapat umpan 
balik dari permasalahan yang dihadapi.  

Terbukti dari hasil rerata 
empirik variabel burnout sebesar 40,93 
dengan rerata hipotetik sebesar 55. Jadi 
rerata empirik < rerata hipotetik yang 
menggambarkan bahwa pada umumnya 
karyawan mempunyai burnout yang 
rendah. 

Hal tersebut sesuai dengan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Ariyadi 
(2010) bahwa salah satu yang 
mempengaruhi burnout pada karyawan 
PT. Harian Bengkulu Pers dengan 
kontribusi sebesar 76,5%.adalah 
dukungan sosial. Hal itu sesuai dengan 
pendapat Lee dan Ashfort (1996) 
bahwa salah satu faktor yang 
memengaruhi munculnya burnout 
yakni dukungan sosial. Dilanjutkan 
oleh Poerwandari (2010) bahwa 
kurangnya dukungan sosial di dalam 
lembaga maupun dari luar lembaga 
bisa menjadi penyebab dari burnout.  

Burnout yang rendah pada 
karyawan CV. Ina Karya Jaya, Klaten 
terjadi karena dukungan sosial yang 
terjadi di perusahaan cukup, yang mana 
menggambarkan bahwa dukungan 
sosial di CV. Ina Karya Jaya, Klaten 
menyebabkan karyawan tahan terhadap 
kondisi lingkungan kerja dan tekanan 
kerja yang menimbulkan stress 
sehingga tidak menimbulkan burnout. 

Adapun hubungan antara 
dukungan sosial dan burnout 
digambarkan pada grafik berikut ini:  
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Variabel dukungan sosial 

menyumbang cukup relevan dengan 
sumbangan efektifnya sebesar 21,9% 
terhadap burnout. Dengan demikian 
diharapkan perusahaan untuk tetap 
memperhatikan masalah dukungan 
sosial, sehingga burnout semakin dapat 
ditekan untuk kedepannya. Adapun 
faktor lain yang mempengaruhi 
burnout sebesar 78,1% selain 
dukungan sosial adalah beban kerja 
berlebihan, aturan yang kaku dari 
perusahaan, tidak ada keadilan, sistem 
nilai yang bertentangan dengan nilai 
pribadi (Change, 2005). 
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