
 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada zaman yang sudah semakin modern ini laju informasi-

komunikasi, ekonomi, industri dan teknologi mengalami perubahan 

serta perkembangan yang menakjubkan. Begitu banyak peralatan, 

media, dan juga teknologi baru yang diciptakan untuk semakin 

memajukan industri dalam berbagai bidang. 

Terutama kemajuan di bidang industri sekarang ini, 

menyebabkan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi 

oleh perusahaan dan tuntutan pekerjaan pun semakin meningkat. 

Perusahaan sebagai sebuah organisasi harus mampu mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan untuk dapat mengimbangi dan memenuhi 

tuntutan kemajuan teknologi pada masa ini agar tidak tertinggal 

dengan kompetitor sejenis. Oleh karena itu tidak hanya bersaing di 

dalam hal kuantitas saja, namun yang lebih penting adalah dengan 

mengedepankan dan memperhatikan kualitas dari suatu organisasi 

itu sendiri. Hal tersebut dapat terwujud apabila perusahaan 

mengupayakan peningkatan kualitas pada sisi internal perusahaan 

seperti kualitas karyawan dan pengaturan manajemen organisasi.    

Peningkatan kualitas karyawan ini menjadi penting karena 

Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan penting di 

dalamnya.   Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh 

Fathoni (2006, h.10) bahwa peranan administrasi sangat menentukan 
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dalam kelangsungan hidup suatu pemerintahan, namun yang lebih 

menentukan lagi, yaitu manusianya. Baik buruknya administrasi 

sangat tergantung pada sumber daya yang dimilikinya, dan manakala 

kualitas sumber daya yang dimiliki baik, maka proses administrasi 

berjalan baik serta tujuan dapat tercapai sebagaimana yang 

diharapkan.   

Kemampuan mengelola sumber daya manusia di suatu 

perusahaan seringkali tidak mulus seperti yang diharapkan, ada 

kalanya permasalahan juga ikut mewarnai proses di dalam 

mengelola sumber daya manusia. Menurut data dari German 

Statistics Office, dengan pengumpulan data kolektif antara tahun 

2012-2014 dengan menggunakan alat ukur engagement Gallup, hasil 

analisis yang didapatkan menunjukkan bahwa tiga unsur engagement 

untuk mengurangi kelelahan kerja yaitu, menerima pujian biasa dan 

pengakuan untuk pekerjaan yang baik, memiliki bahan dan peralatan 

untuk memberikan kualitas kerja, dan merasa bahwa pendapat 

mereka dipertimbangkan di tempat kerjanya. Pekerja yang memberi 

penilaian rendah untuk ketiga item diatas sebesar 24% dari seluruh 

pekerja di Jerman atau kurang lebih sekitar 2,7 juta karyawan 

mengatakan bahwa mereka mengalami burnout, dan hanya 15% 

karyawan yang engaged, 31% merasakan stres. Setiap tahunnya 

pekerja yang mengalami burnout dan stres menyebabkan Jerman 

harus kehilangan 9 miliar euro setiap tahunnya akibat penurunan 

produktivitas (Nink, 2015, h. 1).  
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Dari hasil penelitian di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa 

burnout dapat berpengaruh besar terhadap kerugian suatu 

perusahaan, dimana apabila karyawan mengalami burnout maka 

produktivitas karyawan tersebut menurun dan tidak bisa maksimal 

yang kemudian berpengaruh terhadap kerugian perusahaan.  

Adanya standar yang ditetapkan oleh perusahaan berkaitan 

dengan peraturan, deadline kerja, upah (financial), jobdesk, 

lingkungan, bahkan selalu dituntut selalu memberikan yang terbaik 

terhadap klien memberikan dampak positif dan negatif pada 

karyawan. Dampak positif berupa meningkatnya motivasi karyawan 

sehingga berpengaruh terhadap kinerja karyawan untuk mencapai 

target sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Dampak negatif bisa terlihat dari menurunnya kinerja karyawan 

karena mendapat stressor yang tinggi sehingga berpotensi untuk 

melakukan pelanggaran-pelanggaran di tempat kerja dan 

permasalahan yang tidak dapat terselesaikan akan membuat 

karyawan menjadi stres.  

Stres yang berlebihan akan berakibat buruk terhadap 

kemampuan individu untuk berhubungan dengan lingkungannya 

secara normal. Stres yang dialami individu dalam jangka waktu yang 

lama dengan intensitas yang cukup tinggi akan mengakibatkan 

individu yang bersangkutan menderita kelelahan fisik, mental, dan 

emosional (Sihotang, 2004, h. 9-16).  

Dalam Schaufeli & Enzmann ( dalam Llorens-Gumbau dan 

Salanova-Soria, 2014, h. 3-11) keadaan seperti ini disebut dengan 
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burnout, burnout  menurut Schaufeli & Enzmann  yaitu keadaan 

pikiran negatif dan terus-menerus yang berhubungan dengan 

pekerjaan, pada individu normal hal ini dicirikan dengan kelelahan 

yang disertai dengan tekanan, berkurangnya rasa kompetensi, 

mengalami penurunan motivasi, dan pengembangan sikap 

disfungsional di tempat kerja. 

Menurut  Maslach, Schaufeli, dan Leiter burnout  merupakan 

konsekuensi stres yang berhubungan dengan pekerjaan yang 

memiliki beban berat dengan gejala yang ditandai dengan tingginya 

tingkat kelelahan, sikap negatif terhadap pekerjaan (cynicism ), dan 

berkurangnya efektivitas profesonal kerja (Hakanen &  Koivumaki, 

2014, h. 12-18). Kelelahan yang dimaksud mengacu pada perasaan 

ketegangan, terutama kelelahan kronis akibat pekerjaan berat. Pada 

dimensi yang kedua, sinisme atau sikap negatif terhadap pekerjaan 

secara umum dan dengan rekan kerjanya, juga kehilangan minat di 

dalam pekerjaannya dan terakhir merasa bahwa ia sudah kehilangan 

makna untuk apa dia bekerja (Maslach, Jackson, dan Leiter  dikutip 

Hakanen & Koivumaki, 2014, h. 12-18). 

Faktor yang mempengaruhi burnout menurut Maslach, et  al. 

(Puspitasari & Handayani, 2014, h. 59-68) yaitu faktor individu dan 

faktor situasional. Pada faktor individu ini meliputi karakteristik 

individu, sikap terhadap pekerjaan dan karakteristik kepribadian, 

pada faktor situasional meliputi jenis pekerjaan, karakteristik 

pekerjaan, karakteristik pekerjaan dan karakteristik organisasi.  
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Salah satu faktor munculnya burnout pada karyawan adalah 

kondisi lingkungan yang kurang baik, misalnya saja ketidaksesuaian 

antara apa yang diharapkan karyawan dengan apa yang diberikan 

oleh perusahaan terhadap karyawannya seperti kurangnya dukungan 

dari atasan dan adanya persaingan yang kurang sehat antara sesama 

rekan kerja, hal ini merupakan suatu kondisi lingkungan kerja 

psikologis yang dapat memicu terjadinya burnout  dalam diri 

karyawan. Oleh sebab itu, perusahaan harus sedapat mungkin 

menciptakan suatu lingkungan kerja psikologis yang baik sehingga 

dapat memunculkan rasa kesetiakawanan, rasa aman, rasa diterima, 

rasa dihargai, serta perasaan berhasil pada diri karyawan (Sihotang, 

2004, h. 9-16).  

Banyaknya karyawan yang mengalami burnout  bisa diketahui 

melalui bagaimana rasa keterikatan (engagement) yang dimiliki oleh 

karyawan pada perusahaan tersebut. Dengan mengetahui bagaimana 

rasa keterikatan (engagement) karyawan pada perusahaan tersebut 

kita dapat mengetahui bahwa berarti karyawan tersebut memiliki 

persepsi yang positif terhadap perusahaan tempat ia bekerja sehingga 

ini menimbulkan semangat kerja yang tinggi pada karyawan dan 

tentunya ini akan menghambat laju tingginya burnout pada 

karyawan, karena ini berarti bibit burnout sudah terdeteksi dan bisa 

segera cepat ditangani oleh perusahaan. Dalam perusahaan, 

keterikatan karyawan lebih dari inisiatif sumber daya manusia dan 

dorongan untuk mengendalikan kinerja, serta merupakan fondasi 

strategis yang bisa mengarah pada tercapainya tujuan perusahaan.  
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Keterikatan pegawai di definisikan oleh Harte, Schmidt & 

Hayes sebagai keterlibatan dan kepuasan individu, serta antusiasme 

dalam bekerja (Little & Little, 2006, h. 111-113 ). Keterikatan 

pegawai secara statistik memiliki korelasi dengan produktivitas, 

keuntungan, keamanan, retensi pegawai dan kepuasan pelanggan. 

Apabila pegawai memiliki antusiasme dan terlibat secara total dalam 

pekerjaannya, maka secara pribadi pegawai lebih bertanggung jawab 

terhadap pekerjaannya dan berkomitmen untuk menghasilkan kinerja 

terbaik (Britt dikutip Metzler dalam Murnianita, 2012, h. 1-128).  

Peneliti akan melakukan penelitian tentang terjadinya burnout 

ditinjau dari employee engagement pada karyawan Bank Perkreditan 

Rakyat Restu Group. Visi dari BPR Restu Group yaitu menjadi 

penyedia jasa yang terkemuka dan profesional yang memberikan 

nilai lebih kepada konsumen, karyawan, dan para pemegang saham. 

Misi BPR yaitu menyediakan jasa yang berkualitas dengan 

menjunjung tinggi terwujudnya : kepuasan konsumen, proses yang 

cost effective, sumber daya, manusia yang produktif dan 

berkomitmen. Motto dari BPR Restu Group yaitu “Solusi keuangan 

anda”. Corporate Values yang ada di BPR Restu Group : 

Responsible, Bertanggung jawab dalam mengemban amanah; 

Excellent, Cerdas dalam bekerja dan beraktivitas untuk 

menghasilkan yang terbaik; Sincere, Ikhlas dalam segala hal; 

Truthful, Jujur dalam perkataan dan perbuatan, Understandable, 

Mampu berkomunikasi dengan santun, Tepat dan Bijaksana. 
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Dari hasil wawancara peneliti dengan komisaris PT BPR 

Restu Grup, karyawan dengan jabatan Account Officer (AO) 

cenderung memiliki tendensi yang lebih besar untuk mengalami 

burnout dikarenakan jobdesk yang sudah ditetapkan oleh perusahaan 

tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya, misalnya saja 

jobdesk utama Account Officer (AO) adalah mencari calon debitur 

untuk kredit, menghubungi calon debitur untuk melakukan 

pengikatan kredit, dan kemudian mengelola debitur yang menjadi 

kelolaannya. Namun kemudian, pekerjaan AO masih ditambah 

dengan tetap menghubungi dan mencari debitur yang memiliki 

permasalahan seperti kredit macet, padahal ini seharusnya menjadi 

tugas Pengawas Kredit. Kondisi ini kemudian berdampak pada 

timbulnya kelelahan dan kejenuhan kerja pada karyawan baik secara 

psikologis maupun fisik yang kemudian dapat berimbas kepada 

burnout serta menurunnya kinerja pada karyawan. 

Tidak hanya banyaknya pekerjaan atau target yang harus 

dicapai Account Officer namun masih ada juga permasalahan-

permasalahan lain yang dirasakan oleh Account Officer di BPR 

Restu Group, beberapa karyawan yang sudah peneliti wawancara 

mereka mengatakan bahwa kontribusi yang mereka berikan kurang 

mendapatkan tanggapan yang positif dari atasan, selain itu juga 

permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan kurang 

mendapatkan solusi yang baik dari atasan. Mereka juga mengatakan 

bahwa target yang ada untuk mendapatkan calon debitur dengan 

kenyataan bahwa saat menemukan satu saja membutuhkan proses 
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yang panjang dan waktu yang sangat lama, pertama Account Officer 

harus melakukan interview dengan calon debitur terkait dengan apa 

dan bagaimana usaha yang dimiliki calon debitur, kemudian 

menjelaskan tentang bagaimana penghitungan kredit, peraturan dan 

ketentuan umum kepada calon debitur,  lalu mengumpulkan dan 

melengkapi dokumen dari calon debitur tersebut tidak hanya melalui 

wawancara saja namun harus melakukan kunjungan peninjauan 

langsung ke tempat tinggal atau tempat usaha calon debitur yang 

bersangkutan dan terakhir harus menganalisa arus keuangan usaha 

calon debitur dan memastikan bahwa seluruh data informasi yang 

diterima telah diyakini kebenarannya dan sesuai dengan aslinya. 

Selain mencari calon-calon debitur yang akan menggunakan jasa 

kredit BPR Restu, tugas Account Officer juga mengelola debitur 

yang dikelolanya. Hal yang telah disampaikan diatas sangatlah tidak 

mudah karena tidak semua hal dapat berjalan dengan baik seperti apa 

yang kita inginkan, ada kalanya ditengah jalan usaha debitur 

mengalami permasalahan yang mengakibatkan kredit macet, dan ini 

berpengaruh pada Account Officer itu sendiri, dimana harus mencari 

jalan keluar agar tidak mengalami kerugian pada BPR Restu Group. 

Pada penelitian sebelumnya Llorens-Gumbau dan Salanova-

Soria (2014, h. 3-11) mengemukakan bahwa ada hubungan negatif 

antara burnout dengan engagement. Berdasarkan pendapat ahli di 

atas mengenai burnout dan engagement, dengan demikian peneliti 

menyimpulkan bahwa tinggi rendahnya engagement atau rasa 
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keterikatan pada karyawan akan mempengaruhi burnout pada 

karyawan.    

Mengacu pada pendapat ahli di atas, maka dapat diasumsikan 

bahwa apabila karyawan memiliki engage yang tinggi pada 

organisasi, maka burnout dapat dicegah dan dapat diatasi. Oleh 

karena itu, pengkajian secara empirik terhadap burnout merupakan 

hal yang penting bagi kemajuan organisasi. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengajukan pertanyaan 

penelitian: “Apakah terdapat hubungan antara employee engagement 

dengan burnout  pada karyawan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Restu Group ?”. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan 

tersebut peneliti mengajukan judul sebagai berikut, burnout ditinjau 

dari employee engagement  pada karyawan BPR Restu Group. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Peneliti bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan 

Employee Engagement dengan Burnout pada karyawan BPR Restu 

Group. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

pengembangan Psikologi Industri dan Organisasi, khususnya tentang 

hubungan Employee Engagement  dengan Burnout  pada karyawan. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pihak 

manajemen perusahaan PT BPR Restu Group dalam melakukan 

intervensi dalam meningkatkan aspek employee engagement dan 

menurunkan aspek burnout . 

  




