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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pesat yang terjadi dalam bidang industri dan

organisasi menyebabkan semakin kompleksnya masalah-masalah yang harus

dihadapi oleh perusahaan dan meningkatnya tuntutan pekerjaan. Setiap

perusahaan pasti memiliki tujuan-tujuan yang harus dicapai guna memenuhi

tuntutan pembangunan dan kemajuan teknologi pada zaman sekarang.

Banyak faktor yang ikut berperan dalam proses pencapaian tujuan yang

dilakukan oleh perusahaan, salah satunya adalah faktor sumber daya

manusia. Faktor sumber daya manusia turut memegang peranan penting

dalam mencapai perkembangan dan kemajuan perusahaan, sehingga

perusahaan harus memperhatikan kualitas karyawan.

Karyawan yang bekerja dalam bidang produksi memiliki tuntutan

pekerjaan yang banyak membutuhkan konsentrasi, kecepatan dan ketepatan,

karena dalam setiap menit, mesin-mesin produksi harus menghasilkan

sejumlah barang yang menjadi target penghasilan perusahaan. Karyawan

produksi harus melakukan pekerjaan yang sama secara berulang-ulang

dengan penuh konsentrasi agar tidak terjadi kesalahan. Apabila karyawan

tidak memiliki kualitas yang diharapkan oleh perusahaan, maka karyawan



tersebut akan menghambat tujuan perusahaan, akibatnya karyawan akan

merasa dirinya dituntut untuk meningkatkan kualitas kinerjanya agar tidak

tersingkir dari perusahan (As’ad, 1991, h.47)

Tuntutan pekerjaan yang tinggi dan persaingan kerja yang ketat di

tempat kerja mengharuskan karyawan untuk bekerja secara maksimal setiap

harinya. Tuntutan-tuntutan tersebut membuat karyawan mengalami stress.

Stress yang dialami oleh karyawan dapat membawa dampak yang positif dan

negatif. Dampak positif terjadi apabila karyawan dapat mengelola dan

mengatasi stress tersebut sehingga karyawan akan dapat meningkatkan

kematangan dan wawasan pekerjaannya. Sebaliknya, apabila karyawan tidak

mampu mengatasi stress yang dialami, dampak negatif yang terjadi adalah

karyawan akan berada dalam situasi pekerjaan yang buruk dan berkurangnya

kemampuan karyawan secara normal baik dalam produktivitas kerja maupun

dalam hubungan dengan lingkungan kerjanya. Stress kerja yang terjadi

dalam jangka waktu yang lama dengan intensitas yang tinggi akan

mengakibatkan karyawan mengalami kelelahan fisik, mental dan emosional.

Karyawan yang mengalami keadaan seperti ini akan cenderung mudah

bosan, mengantuk, cepat marah, frustrasi sehingga konsentrasi dalam bekerja

dan kemampuan menyelesaikan pekerjaan menjadi berkurang.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan karyawan

produksi roti Oriental Cake & Bakery, karyawan tersebut mengeluh

seringkali mengantuk saat bekerja karena seringkali mengalami insomnia



pada malam hari, badan pegal-pegal, sakit kepala, mudah marah,

tersinggung, mudah curiga dengan rekan kerja, dan mengalami kebosanan

dan ketidakpuasan dengan pekerjaannya bahkan merasa bahwa tidak ada

yang bisa dibanggakan dari dirinya. Dari hasil observasi dan wawancara

tersebut dapat disimpulkan bahwa karyawan produksi Oriental Cake &

Bakery mengalami gejala-gejala burnout. Menurut Greenberg dan Baron

(dalam Wibowo, 2011, h.3) mengemukakan bahwa gejala-gejala burnout

yaitu kelelahan fisik, emosional dan mental serta adanya Feeling of low

personal accomplishment. Individu yang mengalami burnout akan

menunjukkan penurunan kinerja karena adanya gejala-gejala tersebut.

Burnout yang dialami oleh karyawan produksi menyebabkan

penurunan konsentrasi yang berpengaruh pada pekerjaan karena karyawan

tersebut mengalami kejenuhan dan insomnia sehingga adanya rasa kantuk

saat bekerja, mengalami sakit fisik seperti sakit kepala, mual, dan pegal-

pegal. Selain itu karyawan tersebut mudah marah dan tersinggung, adanya

persepsi sinis terhadap orang lain dan adanya perasaan tidak puas bahkan

karyawan tersebut hingga dapat membenci dirinya sendiri dan pekerjaannya.

Gejala-gejala burnout tersebut tidak berpengaruh pada produktivitas Oriental

Cake & Bakery karena target yang harus dicapai sangat banyak dalam setiap

harinya sehingga karyawan produksi tetap dituntut untuk bekerja secara

profesional walaupun karyawan tersebut sudah menunjukkan gejala-gejala

kelelahan. Burnout yang dialami oleh karyawan produksi Oriental Cake &



Bakery telah menyebabkan kecelakaan kerja pada saat mengoperasikan

mesin-mesin produksi walaupun intensitas kecelakaan kerja yang dialami

tidak tergolong tinggi.

Menurut Dessler (dalam Wibowo, 2011, h.14) mengatakan bahwa

burnout dipengaruhi oleh faktor internal yaitu jenis kelamin, usia, harga diri,

karakteristik individu, dan masa kerja. Maslach (dalam Sutjipto, 1991;

Farman, 2010) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan

burnout adalah karakteristik individu yang mencakup faktor demografik dan

faktor kepribadian. Sedangkan, faktor eksternal yang mempengaruhi burnout

yaitu lingkungan kerja yang mencakup lingkungan kerja fisik dan lingkungan

kerja psikologis, kurangnya kesempatan promosi, tuntutan kerja. Lingkungan

kerja mencakup beban kerja, dukungan sosial antar karyawan dan dukungan

dari atasan, dan keterlibatan emosional.

Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi terjadinya burnout pada karyawan, salah satunya lingkungan

kerja psikologis. Menurut Sihombing (dalam Lilis, 2005, h.15) lingkungan

kerja psikologis adalah lingkungan non fisik yang menimbulkan kondisi dan

suasana akrab, nyaman, dan saling mendukung. Lingkungan kerja psikologis

juga mencakup komunikasi interpersonal dan interaksi antar karyawan secara

intensif yang berhubungan dengan afeksi seseorang. Berdasarkan hasil

observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap 4 orang

karyawan produksi Oriental Cake & Bakery, ditemukan bahwa lingkungan



kerja psikologis di dalam perusahaan tersebut kurang baik. Hal ini terlihat

dari karyawan produksi Oriental Cake & Bakery yang kurang memiliki

intensitas komunikasi dan kerja sama antar karyawan. Selain itu, dari hasil

wawancara didapat fakta bahwa perusahaan tersebut memiliki aturan-aturan

yang mengekang karyawan seperti kurangnya hari libur yang diberikan untuk

karyawan, bekerja setiap hari dengan jam kerja yang padat dan pemimpin

perusahaan yang kurang dekat dengan karyawan, kurang adanya komunikasi

antara pimpinan dan karyawan serta kurang adanya dorongan dari pimpinan

yang bersifat memotivasi karyawan. Menurut penuturan keempat karyawan

produksi tersebut, karyawan kurang dapat berbagi keluh kesah yang sedang

dialami, kurang mendapatkan dukungan verbal dari rekan kerjanya dan

kurang menimbulkan suasana yang akrab dan nyaman sehingga karyawan

tersebut seringkali mengalami stress dan tentunya berpengaruh pada kinerja

karyawan setiap harinya.

Selain dipengaruhi oleh lingkungan kerja psikologis, burnout juga

dapat dipengaruhi oleh faktor yang lain, salah satunya yaitu jenis kelamin.

Menurut Farber (dalam Nevi, 2005, h.146) secara teoretis, pria dan wanita

memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi suatu masalah. Pria akan

lebih mengutamakan pada tindakan secara langsung dan rasional, sedangkan

wanita cenderung untuk bereaksi lebih secara fisiologis pada saat keadaan

tertekan (Gibson, dkk, 1993, h.176) Wanita memiliki kebutuhan afeksi yang

lebih tinggi dibandingkan dengan pria. Wanita lebih senang berbagi



perasaan, keluh kesah dengan orang lain dan kebutuhan untuk berkomunikasi

dengan rekan sesama jenis lebih tinggi dibandingkan dengan pria. Oleh

sebab itu, wanita mengalami tingkat burnout yang lebih tinggi dibandingkan

dengan pria.

Penelitian ini mengacu pada jurnal yang ditulis oleh Nur Laily

Sukaris dari Universitas Muhammadiyah Gresik yang meneliti tentang

burnout pendidik wanita ditinjau dari lingkungan kerja psikologis dan

dukungan sosial. Hasil dari penelitian tersebut adalah adanya hubungan

negatif antara lingkungan kerja psikologis dengan burnout. Selain itu, di

dalam jurnal yang ditulis oleh Khusnul Khotimah yang meneliti tentang

hubungan antara persepsi terhadap lingkungan kerja psikologis dengan

burnout pada perawat. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa adanya

hubungan negatif antara persepsi terhadap lingkungan kerja psikologis

dengan burnout pada perawat.  Peneliti tertarik untuk meneliti burnout

ditinjau lingkungan kerja psikologis dan jenis kelamin pada karyawan

produksi karena masih jarangnya penelitian tentang burnout yang

menggunakan subyek karyawan produksi yang juga meneliti tentang

perbedaan tingkat burnout berdasarkan jenis kelamin padahal pada faktanya

peneliti menemukan gejala-gejala burnout pada karyawan produksi.



B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik ada tidaknya

hubungan antara lingkungan kerja psikologis dan jenis kelamin dengan

burnout pada karyawan bagian produksi.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu bagi psikologi pada

umumnya, psikologi industri dan organisasi pada khususnya yang

berkaitan dengan masalah burnout, lingkungan kerja psikologis dan jenis

kelamin pada karyawan bagian produksi.

2. Manfaat Praktis

Apabila telah terbukti, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat

menjadi pedoman bagi pihak manajemen perusahaan dalam mereduksi

terjadinya burnout sehubungan dengan penanganan lingkungan kerja

psikologis karyawan produksi.




