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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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. 

Seperti yang dialami oleh Dini bahwa kondisi negatif yang terjadi di 

lingkungan perusahaan justru dijadikan alat untuk memberikan keberanian dan 

kemauan untuk secara aktif mencari pemecahan masalah sehingga tidak sampai 

terjadi burnout (Ninda, 2011). 

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.  
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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. 

Burnout adalah kondisi terperas habis dan kehilangan energi psikis maupun 

fisik. Biasanya hal itu disebabkan oleh situasi kerja yang tidak mendukung atau 

tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan. Biasanya burnout dialami dalam 

bentuk kelelahan fisik, mental, dan emosional yang intens. Karena bersifat 

psikobiologis (beban psikologis berpindah ke tampilan fisik, misalnya mudah 

pusing, tidak dapat berkonsentrasi, gampang sakit) dan biasanya bersifat kumulatif, 

maka kadang persoalan tidak demikian mudah diselesaikan. Bahkan, seperti spiral, 

bisa makin melebar, mengganggu kinerja dan pada gilirannya dapat menyebabkan 

tambahan tekanan bagi pekerja yang lain (Ema, 2004).  

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).  

Survei menemukan bahwa lebih dari seperempat responden percaya, kurang 

dari 20% absensi staf benar-benar berkaitan dengan kondisi sakit. Tapi, persentase 
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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).  

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. 

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, 

mengalami sakit atau menderita suatu penyakit.  

Telah banyak penelitian yang dilakukan tentang burnout, salah satu  

penelitian yakni yang dilakukan oleh Sihotang (2004) diperoleh fenomena bahwa 

telah terjadi burnout di kalangan karyawan PT. Pertamina UP III Plaju bagian SDM 

yang dikaitkan dengan persepsi karyawan terhadap lingkungan kerja psikologisnya, 

yang mana diperoleh juga hasil bahwa karyawan wanita mengalami burnout lebih 

tinggi dibandingkan pria.  

Demikian pula yang terjadi di CV. Ina Karya Jaya dari hasil observasi 

bahwa karyawan pada perusahaan tersebut sering mengalami burnout dengan 

menampakkan gejala seperti sering kesal dan cepat marah karena keengganan dan 
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ketidakberdayaan dalam mengoperasikan mesin sehingga banyak terjadi kesalahan 

kerja yang diakibatkan karena kurangnya konsentrasi saat bekerja dan 

mengakibatkan kualitas kerja yang kurang memuaskan sehingga memunculkan 

keengganan yang tinggi untuk pergi kerja setiap harinya.Hal tersebut juga 

didukung dengan adanya hasil observasi dan interview yang selanjutnya dilakukan, 

yaitu sering memperhatikan jam istirahat/jam pulang,adanya konflik dalam 

perkawinan dan keluarga yang dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan 

hidupnya.Juga terdapat keluhan tentang perasaan capek dan lelah setiap harinya, 

sangat pegal setelah pulang bekerja, gangguan tidur atau sulit tidur, sering demam 

dan flu atau sakit kepala bahkan terkadang mengalami gangguan 

pencernaan.Terdapat juga rekan kerja yang menggunakan obat-obatan yang 

berlebihan dan sangat sering membolos. 

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.  

Dengan demikian, sangat diharapkan bahwa burnout bisa terhindar dari 

karyawan. Namun pada kenyataannya masih banyak karyawan yang mengalami 

burnout. Seperti hasil survey yang dilakukan Regus bahwa 64 persen pekerja di 

Indonesia merasa tingkatan stres mereka bertambah dibandingkan tahun lalu, yang 

mana tingkat stres tersebut semakin dekat pada tingkat burnout (Ramadian, 2012). 
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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.  
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Gottlieb (dalam Smet, 1994) menyatakan bahwa dukungan sosial terdiri 

dari informasi atau nasehat verbal dan non verbal, bantuan yang nyata atau tindakan 

yang diberikan oleh orang lain atau didapat karena hubungan mereka dengan 

lingkungan dan mempunyai manfaat emosional atau efek perilaku bagi dirinya. 

Dalam hal ini orang yang merasa memperoleh dukungan sosial secara emosional 

merasa lega karena diperhatikan, mendapat saran atau kesan yang menyenangkan 

pada dirinya, agar mereka dapat mencari jalan keluar untuk memecahkan 

masalahnya. 

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. 
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Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengajukan 

penelitian tentang apakah terdapat hubungan antara dukungan sosial terhadap 

burnout pada karyawan CV. Ina Karya Jaya, Klaten ? 

 

B. 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 . 

 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Bagi karyawan, bisa mengetahui tentang hubungan dukungan sosial dengan 

Burnout pada karyawan dan diharapkan bisa menjadi wacana untuk menjadi 

lebih baik dan bisa mengatasi masalah dukungan sosial dan Burnout. 

2. Bagi instansi terkait, dapat mengetahui peranan dukungan sosial terhadap 

burnout pada karyawan serta memberikan informasi dan masukan dalam 

kebijakan sehingga instansi dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan 

untuk mendukungnya. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangan keilmuan dalam bidang 

psikologi pada khususnya bidang psikologi industri dan organisasi 


