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HUBUNGAN ANTARA EFIKASI DIRI DENGAN BURNOUT PADA 

PERAWAT 

 

Abstrak 

 

Burnout adalah sindrom kelelahan, baik secara fisik, emosional dan mental yang 

disebabkan karena bekerja secara berlebihan. Kelelahan ini terjadi secara perlahan 

dalam jangka waktu yang cukup lama pada situasi yang secara emosional penuh 

dengan tuntutan dan tanpa disadari. Salah satu faktor yang dapat mengurangi 

gejala burnout adalah efikasi diri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara efikasi diri dengan burnout, tingkat efikasi diri, tingkat burnout, 

dan sumbangan efektif efikasi diri dengan burnout. Subjek dalam penelitian ini 

adalah 101 perawat rumah sakit di Surakarta. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif dengan alat ukur berupa skala efikasi diri dan 

skala burnout. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan korelasi Product 

Moment dari Carl Pearson yang dihitung dengan bantuan program SPSS 15 for 

windows. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh koefisien korelasi sebesar -

0,544 dengan sig. (p) sebesar 0,000 (p < 0,01) artinya ada hubungan negatif yang 

sangat signifikan antara efikasi diri dengan burnout pada perawat. Variabel efikasi 

diri memiliki rerata empirik (RE) sebesar 109,34 yang termasuk dalam kategori 

tinggi. Sedangkan variabel burnout memiliki rerata empirik (RE) sebesar 71,97 

yang termasuk dalam kategori rendah. Sumbangan efektif efikasi diri dengan 

burnout sebesar 29,5%. 

Kata Kunci : efikasi diri, burnout 

 

Abstract 

 

Burnout is a syndrome of exhaustion, both physical, emotional, and mental caused 

due to excessive work. This exhaustion occurs slowly over longer periods of time 

in situations that are emotionally filled with demands and unwittingly. One of the 

factors that can reduce symptoms of burnout are self efficacy. The aims of this 

research is to know is the relationship between self efficacy with burnout, level of 

self efficacy, level of burnout, and the effective contribution of self efficacy to the 

burnout. The participant of this research are 101 nurses at hospital in Surakarta. 

Technique the sample used in this research was using a technique purposive 

sampling. This research used quantitative methods with self efficacy scale and 

burnout scale. Data analysis in this research using product moment correlation 

from Carl Pearson using SPSS 15 for windows program. By the outcome of data 

analysis showed the value of correlation -0,544 with sig. (p) 0,000 (p < 0,01) it 

menas there is a significant negative relation between self efficacy with burnout to 

the nurses. The mean empirical (ME) of variable self efficacy is 109,34 is 

included in high category. While the mean empirical (ME) of burnout is 71,97 is 

included in low category. The effective contribution of self efficacy with burnout 

is 29,5%. 

Keyword : self efficacy, burnout 
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1. PENDAHULUAN 

Pelayanan rumah sakit sangatlah penting untuk diperhatikan karena penilaian baik 

atau buruknya dari rumah sakit tergantung pada pasien sebagai penerima 

pelayanan itu sendiri. Mutu pelayanan rumah sakit tergantung pada kualitas 

perawat sehingga perawat merupakan profesi yang sedang diusahakan dalam 

peningkatan kualitasnya (Hanafi & Yuniasanti, 2012). 

Perawat merupakan salah satu pekerja sosial dalam bidang kesehatan, di 

mana tuntutan pekerjaan seorang perawat sangatlah banyak. Perawat dituntut 

untuk memberikan pelayanan yang terbaik dalam menangani pasien, namun 

perawat juga dituntut untuk selalu berkonsentrasi dalam tugas lainnya, seperti 

melakukan administrasi, mendata perkembangan pasien untuk dilaporkan kepada 

perawat lain yang bekerja pada shift selanjutnya dengan keterbatasan jumlah 

perawat yang bertugas dalam satu shift tersebut. Terkadang terdapat keluarga 

pasien yang kurang dapat bekerja sama dengan baik. Adapun rekan kerja yang 

tidak sejalan dalam melakukan tugas hingga dokter yang cenderung bersikap 

arogan. Kondisi yang dialami oleh perawat tersebut akan menyebabkan adanya 

perasaan tertekan sehingga perawat mudah sekali mengalami stres (Mariyanti & 

Citrawati, 2011). 

Kondisi stres yang dialami oleh individu secara berlebihan akan berdampak 

buruk dalam berinteraksi dengan lingkungan yang nantinya juga akan berdampak 

pada kinerja mereka dan secara tidak langsung akan memberikan pengaruh pada 

organisasi tempat individu tersebut bekerja (Harnida, 2015). 

Peneliti telah melakukan wawancara terhadap empat orang perawat. Subjek 

berinisial E (35) menyatakan bahwa tuntutan pekerjaan yang ada di rumah sakit 

tersebut dikerjakan secara bersama, saling membantu satu sama lain. Jika ada 

rekan kerja yang kurang mampu mengerjakan tugas, teman lainnya yang 

mengerjakan tugas tersebut padahal memiliki tugas masing-masing yang belum 

diselesaikan. Subjek berinisial T (26) menyatakan bahwa jika sedang banyak 

pasien ditambah banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan sampai melewati 

jam makan siang. Subjek berinisial T (29) menyatakan bahwa sering tersulut 
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emosi jika lagi banyak pekerjaan dan banyaknya pasien yang ada. Subjek A (37) 

menyatakan bahwa sempat berpikir untuk keluar dari pekerjaan sebagai perawat 

karena merasa lelah dengan tuntutan pekerjaan yang ada. Subjek A dan T 

menambahkan bahwa tuntutan pekerjaan pada rumah sakit swasta lebih berat 

dibandingkan rumah sakit milik pemerintah dikarenakan pasien menuntut 

pelayanan yang lebih karena mereka merasa telah membayar lebih banyak pada 

pihak rumah sakit.  

Menurut Harnida (2015) yang berdasarkan pendapat dari Leatz dan Stolar 

kondisi stres yang terjadi dalam jangka waktu yang lama dengan intensitas yang 

cukup tinggi akan ditandai dengan kelelahan fisik, kelelahan emosional, dan 

kelelahan mental sehingga keadaan ini akan mengakibatkan seorang perawat 

mengalami gejala yang disebut dengan burnout. Menurut Lailani (2012) yang 

berlandaskan dari pendapat Etzion menyatakan bahwa burnout merupakan 

ketegangan psikologis yang berhubungan dengan stres yang dialami individu dari 

hari ke hari secara perlahan dan tanpa disadari sehingga individu tersebut 

mengalami kelelahan, baik secara fisik, mental, dan emosional. Kelelahan tersebut 

disebabkan oleh keterlibatan dalam jangka waktu yang cukup lama pada situasi 

yang secara emosional penuh dengan tuntutan (Pines dan Aronson dalam Lailani, 

2012). 

Penyedia layanan kesehatan memiliki resiko yang tergolong tinggi 

mengalami gejala burnout karena mereka bekerja secara intens dengan pasien 

(Aftab, Shah, & Mehmood, 2012). Hal ini juga didukung oleh hasil dari beberapa 

penelitian menunjukkan profesi pekerja sosial, khususnya pada bidang kesehatan 

menempati posisi pertama yang paling banyak mengalami burnout, yaitu sekitar 

43%. Profesi di bidang kesehatan yang memiliki tingkat stres yang tergolong 

tinggi adalah perawat. Kondisi stres pada perawat yang tergolong tinggi 

mengakibatkan perawat rentan terhadap munculnya gejala burnout (Fakhsianoor 

& Dewi, 2014). 

Kenyataannya tidak semua orang memiliki cara yang sama dalam 

menghadapi kondisi yang menekan. Terdapat individu yang mampu bertahan dan 

mengatasi kondisi yang menekan, namun ada pula individu yang tidak mampu 
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bertahan dalam kondisi yang serupa, bahkan mereka justru menghindar. Menurut 

Alidosti, Delaram, Dehgani, & Moghadam (2016), burnout dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, termasuk yang berkaitan dengan faktor individu, interpersonal, 

dan karakteristik pekerjaan. Fenomena burnout umumnya tergantung pada 

kemampuan individu dalam mengatasi situasi yang sulit, di mana kemampuan 

tersebut dapat mengurangi gejala burnout yang ada. Efikasi diri merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi cara seseorang dalam menghadapi tekanan. 

Efikasi diri merupakan keyakinan akan kemampuan pada diri individu 

untuk mengorganisir secara efektif kemampuan sosial, kognitif, emosional, dan 

perilaku yang dimiliki untuk mencapai tujuan tertentu saat berada pada situasi 

yang menekan (Bandura, 1997). Jadi, efikasi diri mempengaruhi seberapa besar 

usaha dan ketahanan yang dimiliki individu dalam menghadapi kesulitan. Individu 

yang mampu mengontrol suatu keadaan akan mengurangi akibat negatif dari 

tekanan yang dihadapi sehingga individu yang memiliki efikasi diri yang 

tergolong tinggi cenderung mengalami stres yang lebih rendah pada situasi yang 

menekan tersebut (Jex & Bliese, 1999). 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka masalah dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan: apakah ada hubungan antara efikasi diri dengan burnout pada 

perawat?. Mengacu pada rumusan masalah tersebut, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Hubungan Antara Efikasi Diri dengan 

Burnout pada Perawat”. 

Tujuan penelitian ini: 1) untuk mengetahui hubungan antara efikasi diri 

dengan burnout pada perawat, 2) untuk mengetahui tingkat efikasi diri pada 

perawat, 3) untuk mengetahui tingkat burnout pada perawat, dan 4) untuk 

mengetahui seberapa besar peranan atau sumbangan efektif efikasi diri dengan 

burnout pada perawat. Hipotesis penelitian ini adalah ada hubungan negatif antara 

efikasi diri dengan burnout pada perawat. 

2. METODE 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kuantitatif. Adapun variabel tergantung (Y), yaitu burnout dan variabel bebas (X), 

yaitu efikasi diri. Subjek penelitian ini adalah perawat rumah sakit di Surakarta 
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yang berjumlah 101 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive 

sampling. Metode pengambilan data menggunakan skala efikasi diri dan skala 

burnout. Teknik analisis data menggunakan uji korelasi product moment dari Carl 

Pearson dengan bantuan program SPSS 15 for windows. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar -0,544 

dengan sig. (p) sebesar 0,000 (p < 0,01), artinya ada hubungan negatif yang sangat 

signifikan antara efikasi diri dengan burnout. Semakin tinggi efikasi diri maka 

semakin rendah burnout yang dimiliki, begitupun sebaliknya semakin rendah 

efikasi diri maka semakin tinggi burnout yang dimiliki. Dengan demikian, 

hipotesis yang diajukan oleh peneliti diterima atau terbukti. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan pendapat Alidosti, Delaram, Dehgani, & Moghadam (2016) yang 

menjelaskan bahwa burnout dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk yang 

berkaitan dengan faktor individu, interpersonal, dan karakteristik pekerjaan. 

Fenomena burnout umumnya tergantung pada kemampuan individu dalam 

mengatasi situasi yang sulit, di mana kemampuan tersebut dapat mengurangi 

gejala burnout yang ada. Efikasi diri merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi cara seseorang dalam menghadapi tekanan. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Lailani, Rifayani, & Paramita 

(2014) yang menyatakan bahwa ada hubungan negatif yang signifikan antara 

efikasi diri dengan burnout pada perawat rumah sakit. Selain itu, penelitian yang 

dilakukan oleh Aftab, Shah, & Mehmood (2012) yang menyatakan bahwa 

terdapat hubungan negatif yang signifikan antara efikasi diri dengan burnout pada 

perawat, di mana efikasi diri yang tinggi menunjukkan tingkat burnout yang 

rendah. 

Tingkat efikasi diri yang tergolong tinggi ditunjukkan dengan rerata empirik 

(RE) sebesar 109,34 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 95. Subjek yang berada 

dalam kategori sedang dengan rentang angka 83,6 ≤ X ≤ 106,4 dengan jumlah 

subjek 31 orang (30,69%), subjek yang berada dalam kategori tinggi dengan 

rentang angka 106,4 ≤ X ≤ 129,2 dengan jumlah subjek 69 orang (68,31%), dan 
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subjek yang berada dalam kategori sangat tinggi dengan rentang angka 129,2 ≤ X 

≤ 152 dengan jumlah subjek 1 orang (0,99%). 

Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat dari aspek-aspek efikasi diri yang 

dikemukakan oleh Bandura (1997), yaitu aspek magnitude (tingkat kesulitan 

tugas) menunjukkan keyakinan dalam menyelesaikan tugas, mengetahui tingkat 

kemampuan yang dimiliki, menyelesaikan pekerjaan yang sulit, kesesuaian 

kemampuan dengan tugas yang dimiliki, mengerjakan tugas yang rumit, dan 

semangat dalam mengerjakan tugas. Aspek generality (luas bidang tugas) 

menunjukkan mengerjakan banyak tugas, kesuksesan tugas yang berulang, 

penyelesaian tugas sekaligus, menyelesaikan tugas tepat waktu, tidak tertekan 

pada tugas yang dihadapi, dan yakin akan tugas yang dimiliki. Aspek strength 

(kekuatan) menunjukkan yakin atas hasil yang positif, terus belajar dari kesalahan, 

percaya diri, yakin dapat melewati rintangan dalam penugasan, dan serius dalam 

menekuni pekerjaan. 

Tingkat burnout yang tergolong rendah ditunjukkan dengan rerata empirik 

(RE) sebesar 71,97 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 82,5. Subjek yang berada 

dalam kategori sangat rendah dengan rentang angka  33 ≤ X ≤ 52,8 dengan jumlah 

subjek 1 orang (0,99%), subjek yang berada dalam kategori rendah dengan 

rentang angka  52,8 ≤ X ≤ 72,6 dengan jumlah subjek 58 orang (57,42%), dan 

subjek yang berada dalam kategori sangat tinggi dengan rentang angka  72,6 ≤ X 

≤ 92,4 dengan jumlah subjek 42 orang (41,58%). 

Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat dari aspek-aspek burnout yang 

dikemukakan oleh As’ad dan Soetjipto (2000), yaitu aspek kelelahan fisik 

menunjukkan mudah merasa lelah, letih, mudah menderita sakit kepala, 

perubahan pola makan dan tidur, mudah merasa mual, dan berkurangnya tenaga 

secara berlebihan. Aspek kelelahan emosional menunjukkan depresi, frustrasi, 

terpenjara oleh tugas dan pekerjaan, apatis, mudah sedih, dan merasa tidak 

berdaya. Aspek kelelahan mental menunjukkan prasangka negatif terhadap diri 

sendiri, sinis terhadap orang lain, pandangan negatif terhadap orang lain, dan 

pandangan negatif terhadap pekerjaan. Aspek low of personal accomplishment 

menunjukkan ketidakpuasan terhadap diri sendiri, ketidakpuasan terhadap 
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pekerjaan, ketidakpuasan terhadap kehidupan, dan adanya perasaan belum mampu 

mencapai sesuatu yang berarti selama hidupnya. 

Sumbangan efektif atau peranan efikasi diri dengan burnout sebesar 29,5%. 

Hal ini ditunjukkan oleh koefisien determinan (r²) sebesar 0,295 yang artinya 

terdapat 70,5% dari variabel lain yang mempengaruhi burnout, di antaranya 

karakteristik pekerjaan, karakteristik organisasi, karakteristik kepribadian (seperti 

kepribadian idealis dan antusias, perfeksionis), karakteristik demografik (seperti 

jenis kelamin, usia, status perkawinan), dan perilaku kerja (seperti keterlibatan 

emosional dengan penerima layanan, harapan seseorang pada kerja yang 

berlebihan) (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001). 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara efikasi diri dengan 

burnout, artinya semakin tinggi efikasi diri maka semakin rendah burnout, dan 

sebaliknya semakin rendah efikasi diri maka semakin tinggi burnout. 

2. Tingkat efikasi diri pada perawat tergolong tinggi. 

3. Tingkat burnout pada perawat tergolong rendah. 

4. Peranan efikasi diri dengan burnout sebesar 29,5%. Hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat faktor lain yang mempengaruhi burnout selain efikasi diri, 

yaitu karakteristik pekerjaan, karakteristik organisasi, karakteristik kepribadian 

(seperti kepribadian idealis dan antusias, perfeksionis), karakteristik 

demografik (seperti jenis kelamin, usia, status perkawinan), dan perilaku kerja 

(seperti keterlibatan emosional dengan penerima layanan, harapan seseorang 

pada kerja yang berlebihan). 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis memberikan saran yang diharapkan 

dapat bermanfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Pihak Rumah Sakit 

Tingkat efikasi diri perawat tergolong tinggi. Oleh karena itu, penting bagi 

pihak rumah sakit untuk dapat mempertahankan atau meningkatkan efikasi diri 

perawat agar hal tersebut dapat meminimalisir gejala burnout yang dialami 
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perawat. Penulis memberikan masukan kepada pimpinan rumah sakit 

diharapkan selalu memberikan dukungan, bimbingan serta arahan kepada 

setiap perawat agar tidak takut menghadapi tantangan pekerjaan dalam hal 

penugasan bidang tertentu yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, 

seperti perawat yang belum mampu memasang alat tertentu dengan benar 

kemudian didekatkan untuk diajarkan secara langsung bagaimana cara 

memasang peralatan dengan benar. 

2. Bagi Perawat 

Perawat diharapkan dapat mempertahankan atau meningkatkan efikasi diri 

yang dimiliki sehingga dapat mengurangi kecenderungan gejala burnout 

dengan dapat belajar dari keberhasilan orang lain, belajar dari pengalaman 

dalam penugasan sebelumnya, selalu berusaha dalam menghadapi tugas-tugas 

yang diberikan, terutama tugas yang sulit dan rumit untuk mengetahui tingkat 

kemampuan yang dimiliki, berpikiran positif terhadap diri sendiri bahwa 

mampu mencapai prestasi, dan selalu yakin atas apa yang menjadi tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti kembali tentang burnout 

diharapkan dapat mempertimbangkan lebih lanjut faktor lain yang dapat 

mempengaruhi burnout, misalnya lingkungan kerja, karakteristik demografik 

yang meliputi usia, jenis kelamin, status perkawinan, karakteristik kepribadian, 

dan sikap kerja. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan teori dan hasil 

penelitian terbaru. Peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk mengupayakan 

penelitian dalam waktu satu hari agar terhindar dari kemungkinan subjek tidak 

mengisi sendiri atau asal dalam mengisi skala, dan untuk menghindari tidak 

kembalinya skala yang disebar dengan jumlah yang telah ditentukan. 
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