
BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Uji Asumsi

Sebelum melakukan penelitian, langkah yang harus dilakukan

adalah mengetahui asumsi variabel penelitian. Uji asumsi yang dilakukan

sebelum menganalisis data adalah uji normalitas dan uji linieritas. Uji

normalitas untuk mengetahui normal atau tidaknya skor dari variabel

burnout dan variabel lingkungan kerja psikologis, sedangkan uji linieritas

untuk mengetahui hubungan antara variabel burnout dan variabel

lingkungan kerja psikologis.

a. Uji Normalitas

Data setiap variabel diuji normalitasnya dengan menggunakan

program uji normalitas sebaran. Perhitungan normalitas sebaran

dilakukan dengan menggunakan  teknik analisis Kolmogorov-Smirnov

Z (K – S Z). Distribusi normal ditunjukkan apabila signifikansi lebih

besar dari 0,05.

Hasil uji normalitas pada variabel burnout menunjukkan nilai K -

S Z sebesar 0,681 dengan p>0,05. Hal ini berarti skor burnout

memiliki distribusi yang normal. Hasil uji normalitas pada variabel

lingkungan kerja psikologis menunjukkan nilai K – S Z sebesar 0,912



dengan p>0,05. Hal ini berarti skor lingkungan kerja psikologis

memiliki distribusi yang normal. Kesimpulannya adalah variabel

burnout dan variabel lingkungan kerja psikologis memiliki sebaran

data yang normal.  Hasil uji normalitas selengkapnya dapat dilihat

pada lampiran E-1.

b. Uji Linieritas

Uji linieritas ini dilakukan untuk melihat hubungan antara

variabel burnout dan variabel lingkungan kerja psikologis. Uji

linieritas dilakukan dengan teknik uji F menggunakan alat bantu

komputer. Variabel burnout dan lingkungan kerja psikologis memiliki

hubungan dengan nilai F sebesar 28,347 dengan p<0,05 yang berarti

bahwa ada hubungan linier antara burnout dengan lingkungan kerja

psikologis maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja

psikologis mempengaruhi burnout. Hasil uji linieritas selengkapnya

dapat dilihat pada lampiran E-2.

2. Uji Hipotesis

Setelah dilakukan uji asumsi, maka selanjutnya dilakukan uji

hipotesis yang pertama, yaitu untuk menguji hubungan antara burnout

dengan lingkungan kerja psikologis digunakan teknik korelasi Product

Moment dengan menggunakan program Statistical Packages For Social

Sciences (SPSS) for windows release versi 13.0. Berdasarkan hasil yang



diperoleh rxy= -0,654 dengan (p<0,01) yang berarti koefisien korelasi

dinyatakan sangat signifikan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan

negatif yang sangat signifikan antara burnout dengan lingkungan kerja

psikologis.

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa hipotesis pertama yang

berbunyi “Ada hubungan negatif antara burnout dengan lingkungan kerja

psikologis. Semakin baik lingkungan kerja psikologis maka semakin

rendah tingkat burnout yang dialami, demikian pula sebaliknya” dapat

diterima pada taraf signifikasi 1%.

Uji hipotesis yang kedua yaitu untuk melihat perbedaan tingkat

burnout antara pria dan wanita. Diperoleh t= 0,264 dan p>0,05. Hal ini

dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan tingkat burnout antara pria

dan wanita.

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa hipotesis kedua yang

berbunyi “Ada perbedaan tingkat burnout berdasarkan jenis kelamin pada

karyawan produksi. Karyawan wanita lebih mudah terkena burnout

daripada karyawan pria” tidak diterima pada taraf signifikansi 5%.

B. Pembahasan

Berdasar hasil analisis data penelitian ini, teruji bahwa terdapat

hubungan negatif antara burnout dengan lingkungan kerja psikologis yang



dapat dilihat dari hasil rxy= -0,654 dengan (p<0,01) dengan taraf sangat

signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian

ini diterima. Semakin baik lingkungan kerja psikologis maka semakin

rendah tingkat burnout yang dialami, sebaliknya semakin buruk lingkungan

kerja psikologis maka semakin tinggi tingkat burnout yang dialami.

Sedangkan pada hipotesis kedua, berdasarkan hasil yang diperoleh  t= 0,264

dan p>0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan tingkat

burnout antara pria dan wanita. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa

hipotesis kedua dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa ada perbedaan

tingkat burnout berdasarkan jenis kelamin tidak diterima.

Sesuai dengan pengertian yang disimpulkan pada Bab II, bahwa

burnout memiliki pengertian serangkaian gejala yang disebabkan oleh

adanya ketegangan fisik dan psikis karena tingginya tuntutan pekerjaan

yang dialami individu akibat dari stress jangka panjang. Seorang karyawan

yang mengalami burnout menunjukkan gejala-gejala yaitu adanya kelelahan

fisik, kelelahan emosional, kelelahan mental dan feeling of low

accomplishment. Sebaliknya, seorang karyawan yang tidak mengalami

burnout tidak menunjukkan gejala-gejala kelelahan fisik, kelelahan

emosional, kelelahan mental dan feeling of low accomplishment.

Lingkungan kerja psikologis adalah lingkungan non-fisik dalam

tempat kerja yang menimbulkan suasana akrab, nyaman, dan saling



mendukung yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Lingkungan kerja

psikologis yang baik memiliki kebijakan pimpinan yang baik, kerja sama

yang baik, aturan dalam perusahaan yang tidak mengekang karyawan dan

komunikasi yang baik antar rekan kerja. Sebaliknya, lingkungan kerja

psikologis yang buruk memiliki kebijakan pimpinan yang buruk, kerja sama

yang buruk, aturan dalam perusahaan yang mengekang karyawan dan

komunikasi yang buruk antar rekan kerja.

Salah satu faktor yang mempengaruhi burnout adalah lingkungan

kerja psikologis. Menurut Seniati (2002, h.15),  lingkungan non fisik yang

akrab, nyaman dan saling mendukung dapat mempengaruhi karyawan saat

bekerja sehingga dapat meminimalisir terjadinya burnout. Dalam penelitian

ini dapat dilihat bahwa lingkungan kerja psikologis menjadi faktor yang

memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap burnout. Lingkungan kerja

psikologis memberikan sumbangan efektif yang cukup besar yaitu sebanyak

42,70%.

Penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Dessler

(1992, h.662) yang menyatakan bahwa lingkungan kerja psikologis menjadi

faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya burnout. Hal ini

menunjukkan bahwa kebijakan pimpinan, kerja sama, aturan dalam

perusahaan dan komunikasi antar rekan kerja sangat mempengaruhi

terjadinya burnout. Pimpinan perusahaan yang kurang bijak dalam

mendekati, mendorong, membimbing dan mengawasi karyawan menjadikan



karyawan enggan untuk mengemukakan keluh kesah kepada pimpinannya.

Hal tersebut menjadikan karyawan cenderung memendam keluh kesah yang

dapat mengakibatkan stress dan stress yang berkepanjangan menyebabkan

terjadinya burnout. Selain faktor pimpinan, kurang adanya kerja sama yang

baik antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain juga

menyebabkan terjadinya burnout. Burnout juga dapat disebabkan oleh

aturan-aturan dalam perusahaan. Aturan-aturan yang kaku menjadikan

karyawan menjadi terkekang, kurangnya hari libur dan cuti yang diberikan

oleh perusahaan menyebabkan karyawan merasa terperangkap dengan

pekerjaannya dan kurang mendapatkan refreshing. Hal itulah yang

menyebabkan karyawan mengalami stress dan mengarah pada burnout.

Komunikasi yang  tidak intensif  antara karyawan yang satu dengan

karyawan yang lain menjadikan seorang karyawan merasa tidak nyaman dan

akrab dengan lingkungan kerjanya sehingga dapat menyebabkan terjadinya

burnout.

Penelitian ini juga sejalan dengan jurnal yang ditulis oleh Nur Laily

Sukaris. Hasil dari penelitian dalam jurnal tersebut menyatakan bahwa ada

hubungan negatif antara lingkungan kerja psikologis dengan burnout. Hal

ini berarti bahwa semakin baik lingkungan kerja psikologis, maka semakin

rendah burnout yang di alami, begitu pula sebaliknya. Kondisi lingkungan

kerja psikologis yang kurang baik seperti komunikasi yang tidak baik antara

karyawan dengan rekan sejawat ataupun dengan pimpinan, akan mendukung



dan mempertahankan timbulnya kelelahan psikis saat bekerja sehingga

karyawan mudah marah, jengkel, cemas, dan tidak berkonsentrasi pada saat

melaksanakan tugas. (Sukaris, Laily Nur. 2011. h.98).

Berdasarkan hasil penelitian ini, nilai sumbangan efektif antara

lingkungan kerja psikologis dengan burnout sebesar 42,70% sedangkan

sisanya 57,3%. Dari hasil uji hipotesis tersebut, terdapat faktor lain yang

mempengaruhi, yaitu usia dan masa kerja.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Dessler (1992, h.662) usia

dan masa kerja merupakan faktor internal yang juga mempengaruhi

terjadinya burnout. Seluruh karyawan produksi roti Oriental Cake & Bakery

berusia di bawah 40 tahun. Menurut teori yang dikemukakan oleh Dessler

(1992, h.662), karyawan yang berusia di bawah 40 tahun lebih mudah

mengalami burnout karena cenderung mengalami ketidakstabilan emosi

sehingga mudah tersinggung dan tertekan serta mengarah pada terjadinya

burnout. Selain faktor usia, masa kerja juga merupakan faktor internal yang

ikut mempengaruhi terjadinya burnout. Semakin lama karyawan bekerja

maka semakin kecil kemungkinan terjadinya burnout. Masa kerja karyawan

produksi roti Oriental Cake & Bakery berkisar antara 1-6 tahun yang berarti

masa kerja karyawan tersebut masih tergolong singkat. Hal itulah yang

menyebabkan terjadinya burnout pada karyawan produksi roti Oriental

Cake & Bakery.



Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan Mean Empirik burnout

sebesar 31,5 dengan SD Hipotetik 7 dan Mean Hipotetik burnout sebesar

35. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat burnout tergolong sedang.

Kemudian untuk lingkungan kerja psikologis didapatkan Mean Empirik

sebesar 52 dengan SD Hipotetik 9 dan Mean Hipotetik sebesar 45. Hasil ini

menunjukkan bahwa lingkungan kerja psikologis tergolong sedang.

Gambaran dan gejala yang ada di perusahaan dapat dilihat pada

karyawan produksi Oriental Cake & Bakery, bahwa karyawannya

mengalami burnout yang sedang dan memiliki lingkungan kerja psikologis

yang sedang pula. Hal ini mungkin disebabkan karena penyebaran skala

dilakukan oleh pihak perusahaan yang menyebabkan karyawan tidak

menjawab secara obyektif karena ada kekhawatiran akan dibaca oleh

pimpinan perusahaannya yang akan mempengaruhi pada penilaian pimpinan

terhadap karyawan. Hal tersebut menyebabkan hasil yang diperoleh tidak

sesuai dengan observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap

karyawan produksi sebelum dilakukannya penelitian yang menggambarkan

bahwa karyawan produksi banyak yang mengalami burnout karena adanya

lingkungan kerja psikologis yang kurang baik.

Sedangkan, hasil analisis pada hipotesis yang kedua menunjukkan

bahwa tidak ada perbedaan tingkat burnout antara pria dan wanita. Tidak

hanya wanita yang dapat mengalami burnout, pria juga dapat

mengalaminya. Hal ini disebabkan oleh pimpinan perusahaan yang menjadi



tempat penelitian. Pimpinan perusahaan tersebut adalah wanita sehingga

karyawan wanita dapat lebih leluasa menceritakan keluh kesah mereka

kepada pimpinannya. Sebaliknya karyawan pria lebih cenderung

menyimpan keluh kesah mereka sehingga karyawan pria lebih rentan

terkena burnout.

Kelemahan dalam penelitian ini adalah peneliti tidak mencermati

tentang lingkungan fisik karyawan yang sebenarnya sangat berpengaruh

terhadap terjadinya burnout karena lingkungan fisik yang kurang baik tentu

sangat mempengaruhi kinerja pada karyawan. Selain itu, kelemahan yang

kedua dalam penelitian ini adalah peneliti tidak dapat menyebarkan

keseluruhan skala secara langsung kepada subyek sehingga peneliti tidak

dapat mengawasi subyek secara langsung dalam proses pengisian skala. Hal

ini dapat mempengaruhi kejujuran dan keobyektifan jawaban yang

diberikan oleh subyek karena penyebaran skala dilakukan oleh pihak

perusahaan. Selain itu, kelemahan dari penelitian ini




