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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

A. Hasil Penelitian  

1. Uji Asumsi 

Sebelum melakukan uji hipotesis, maka terlebih dahulu 

dilakukan uji asumsi. Uji asumsi ini terdiri dari uji normalitas dan 

uji linearitas. Uji asumsi ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

sebaran item normal atau tidak, linear atau tidak hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel tergantung. 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas ini dilakukan untuk melihat apakah 

variabel yang dianalisis berdistribusi normal atau tidak. 

1) Burnout 

Uji normalitas terhadap Burnout dengan 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov Z maka diperoleh 

nilai K-S Z = 0,498 (nilai p > 0,05), yang berarti data 

burnout memiliki distribusi normal 

2) Employee Engagement 

Uji normalitas terhadap Employee Engagement dengan 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov Z maka diperoleh 

nilai K-S Z = 1,047 (nilai p > 0,05), yang berarti data 

employee engagement memiliki distribusi normal. 
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b. Uji Linearitas  

Uji linearitas dilakukan untuk melihat apakah variabel 

yang dianalisis memiliki hubungan yang linear atau tidak. Uji 

linearitas dalam penelitian ini menggunakan uji F dengan 

program Statistical Packages For Social Science (SPSS) 

Release 16.0 for Windows.  

Hasil uji linearitas didapatkan koefisien Fliniear rxy sebesar 

0,210 dengan p > 0,05 yang berarti bahwa hubungan antara 

employee engagement dengan burnout  bersifat tidak linear.  

2. Uji Hipotesis 

Uji korelasi Product Moment memberikan hasil nilai rxy = -

0,671 (nilai p < 0,05), yang berarti ada hubungan negatif antara 

employee engagement  dengan burnout  pada karyawan BPR 

Restu Group. Semakin tinggi employee engagement maka 

semakin rendah kecenderungan burnout pada karyawan, dan 

sebaliknya jika semakin rendah employee engagement maka 

semakin tinggi kecenderungan burnout pada karyawan. Hasil ini 

menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima.  

 

B. Pembahasan  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan 

korelasi Product Moment  diperoleh rxy = -0,671 dengan p<0,05. Hal 

ini menunjukkan adanya hubungan negatif yang sangat signifikan 

antara employee engagement  dengan kecenderungan burnout pada 

karyawan BPR Restu Group. Semakin tinggi employee engagement 
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maka semakin rendah kecenderungan burnout pada karyawan, dan 

sebaliknya apabila semakin rendah employee engagement maka 

semakin tinggi kecenderungan burnout pada karyawan. Artinya, 

hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hipotesis diterima. 

Hasil hipotesis ini sejalan dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Leon, Halbesleben, dan Paustian-Underdahl 

(2015, h. 87-96) dengan penelitiannya yang berjudul A Dialectical 

Perspective on Burnout and Engagement, hasil dari penelitian ini 

adalah dukungan empiris dari model konseptual antara burnout dan 

engagement menunjukkan hasil yang saling bertentangan.  

Karyawan yang mempunyai engagement yang tinggi maka ia 

tidak akan mudah mengalami burnout , begitu pula sebaliknya, 

karyawan dengan engagement  rendah maka ia akan mudah 

mengalami burnout .  

Penelitian ini memberikan informasi dan hasil tambahan 

berupa sumbangan efektif sebesar 45%, hal ini menunjukkan bahwa 

employee engagement mempengaruhi kecenderungan burnout  pada 

karyawan sebesar 45%, sedangkan sisanya 55% dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lainnya seperti karakteristik organisasi, persepsi 

terhadap organisasi, persepsi terhadap peran, dan karakteristik 

individu. Karyawan dengan engagement yang tinggi berarti memiliki 

ketahanan untuk tidak mudah mengalami burnout.  

Hasil penelitian burnout pada karyawan di BPR Restu Group 

memiliki Mean Empirik (Me) sebesar 47,47 dan Standart Deviasi 

Empirik (SDE) sebesar 22,063 dengan hasil kategori rendah 
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berjumlah 8 orang, kategori sedang berjumlah 20 orang, dan kategori 

tinggi berjumlah 6 orang.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua 

karyawan account officer pada PT BPR Restu Group mengalami 

burnout, walaupun setelah dilakukan penelitian terdapat enam orang 

yang mengalami burnout , namun terdapat jumlah yang lebih besar 

yaitu sebanyak 20 karyawan memiliki kecenderungan untuk 

mengalami burnout ataupun tidak. Jumlah tersebut tidak sedikit dan 

membutuhkan perhatian yang khusus agar sebanyak 20 karyawan 

tersebut tidak bergerak kearah burnout.  

Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan harus segera 

melakukan penanganan dengan perlunya memonitoring situasi yang 

dihadapi dan pengambilan tindakan lebih lanjut agar karyawan yang 

berada pada kategori sedang tidak mengalami burnout , karena 

apabila banyak karyawan yang mengalami burnout maka akan 

berpengaruh pada kinerja karyawan dan berdampak buruk tidak 

hanya pada target-target yang telah ditetapkan perusahaan namun 

juga keberlangsungan dan perkembangan perusahaan kedepannya. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa employee engagement 

pada karyawan di BPR Restu Group memiliki Mean Empirik (Me) 

sebesar 83,18 dan Standart Deviasi Empirik (SDE) sebesar 10,364 

dengan hasil kategori rendah berjumlah 5, kategori sedang berjumlah 

23, dan kategori tinggi berjumlah 6. Hasil penelitian menunjukkan 

employee engagement pada karyawan BPR Restu Group tergolong 

sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa karyawan disini memiliki 
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kecenderungan employee engagement yang sedang. Kecenderungan 

employee engagement yang sedang tersebut menunjukkan bahwa 

karyawan BPR Restu Group dapat mengarah kepada engagement 

ataupun tidak, oleh karena itu perusahaan kiranya dapat berusaha 

untuk lebih meningkatkan engagement pada karyawan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum semua 

karyawan account officer pada PT BPR Restu Group memiliki 

engagement  yang tinggi, walaupun setelah dilakukan penelitian baru 

terdapat enam orang yang memiliki engagement  tinggi, namun 

terdapat jumlah yang lebih besar yaitu sebanyak 23 karyawan 

memiliki kecenderungan untuk berpotensi memiliki engagement . 

Jumlah tersebut tidak sedikit dan membutuhkan dukungan dan 

lingkungan sekitar yang mendukung agar sebanyak 23 karyawan 

tersebut dapat memiliki rasa engage terhadap PT BPR Restu Group.  

Penelitian ini tidak terlepas dari berbagai kelemahan-

kelemahan yang dapat mempengaruhi hasil dari penelitian ini, antara 

lain : 

1. Peneliti tidak bisa mengatur ruangan  dengan bebas karena 

ruangan disediakan dan ditentukan oleh perusahaan tempat 

peneliti mengambil data. 

2. Beberapa responden yang tidak bisa berkonsentrasi disebabkan 

oleh faktor eksternal seperti teman responden yang bertanya 

terkait pekerjaan, terganggu oleh pesan singkat dan telepon 

yang harus segera dijawab, ruangan terbuka yang bisa melihat 

karyawan lain berlalu-lalang, ada karyawan lain yang menyapa 
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responden, saat ada responden yang belum selesai diganggu 

oleh responden yang sudah selesai. 

3. Peneliti memiliki keterbatasan waktu karena waktu yang 

ditentukan untuk mengisi kuesioner dibatasi karena kemudian 

responden harus segera kembali bekerja. 

4. Peneliti seharusnya merahasiakan nama subyek namun di 

angket yang peneliti susun tertera kolom untuk responden 

mengisi nama/ inisial responden. 

5. Pada halaman permohonan ijin untuk pengisian angket, peneliti 

lalai mencantumkan tanda tangan dan nama terang. 

 

 

 

 

 




