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A. Latar Belakang Masalah 

Munculnya pasar bebas Asia Tenggara atau lebih dikenal dengan 

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) memiliki dampak bagi perusahaan-

perusahaan yang ada di Indonesia. Dampak yang dirasakan oleh 

perusahaan seperti banyaknya produk dari luar Indonesia yang dengan 

mudah masuk ke Indonesia. Selain banyaknya produk yang masuk ke 

Indonesia,perusahaan juga dituntut untuk menghasilkan produk yang 

dapat dijual ke negara-negara di Asia Tenggara.  

Dampak positif dengan adanya MEA menurut Badan Pendidikan 

dan Pelatihan Keuangan (BPPK) adalah Indonesia dapat dengan bebas 

menjual barang dan jasa dengan pasar yang lebih luas yaitu ke negara-

negara Asia Tenggara. Kemudian dampak negatif yang dirasakan adalah 

dengan adanya MEA ini, maka barang dan jasa dari berbagai negara di 

Asia Tenggara dapat dengan mudah masuk ke Indonesia dan dapat 

membuat barang dan jasa yang berasal dari Indonesia tertutup dengan 

barang yang berasal dari negara-negara Asia Tenggara. 

Perusahaan kemudian berupaya agar barang atau produk yang 

dihasilkan dapat bertahan ditengah arus persaingan dengan barang yang 

berasal dari negara-negara Asia Tenggara.Perusahaankemudian berusaha 

untuk menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang murah, 

agar perusahaan mendapatkan keuntungan dan dapat digunakan lagi 
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untuk keperluan perusahaan. Menghasilkan produk yang berkualitas 

dengan harga yang murah tentunya diperlukan proses produksi yang 

efisien. 

Proses produksi yang efisien pada perusahaan khususnya 

perusahaan berskala besar di Indonesia sangat berpengaruh bagi 

keuntungan perusahaan. Pada proses produksi terdapat beberapa sumber 

yang dapat menentukan efisiensi dari suatu proses produksi seperti 

mesin,bahan baku dan tenaga kerja. Hal ini sesuai dengan yang 

disampaikan oleh Assauri (dalam Ramadhan, 2013, h. 105) proses 

produksi dapat diartikan sebagai cara, metode dan teknik untuk 

menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan 

menggunakan sumber-sumber (tenaga kerja, mesin, bahan-bahan dan 

dana). Tenaga kerja atau yang biasanya disebut buruh merupakan salah 

satu kunci penting yang dapat menentukan proses produksi.  

Buruh yang bekerja pada proses produksi memiliki tugas atau 

pekerjaan untuk menghasilkan suatu barang atau produk yang jumlahnya 

sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Selain 

menghasilkan suatu barang atau produk buruh juga bertugas untuk 

mengawasi jalannya bagaimana barang atau produk tersebut dihasilkan. 

Fungsi dari pengawasan ini adalah agar barang atau produk yang 

dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh perusahaan. 

Buruh yang memiliki produktivitas kerja yang tinggi akan menghasilkan 

barang atau produk yang sesuai dengan standar dan jumlahnya dapat 

memenuhi target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Produktivitas 
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kerjamenurut Kussriyanto (1986, h. 2 ) adalah perbandingan antara hasil 

yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja per satuan waktu. 

Buruh yang memiliki produktivitas kerja yang tinggi tentunya 

akan membuat proses produksi menjadi lebih efisien. Proses produksi 

yang efisien dapat diartikan dengan pemakaian input yang lebih sedikit 

sehingga dapat menghasilkan output atau produk dalam jumlah tertentu 

(Kurniasari, 2011, h. 7). Sebaliknya, apabila produktivitas buruh rendah 

maka proses produksi menjadi tidak efisien karena tidak dapat 

meminimalkan input sehingga output atau produk yang dihasilkan tidak 

maksimal. 

Produktivitas kerja buruh akan terlihat dari seberapa banyak buruh 

tersebut mampu menyelesaikan pekerjaan dengan target yang telah 

ditentukan oleh perusahaan. Buruh yang mampu menyelesaikan 

pekerjaan dengan target yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu 

yang telah ditetapkan maka dapat dikatakan bahwa produktivitas kerja 

buruh tersebut tinggi. Sebaliknya jika buruh tidak mampu menyelesaikan 

pekerjaan sesuai dengan target dan waktu yang telah ditetapkan maka 

dapat dikatakan produktivitas kerja buruh tersebut rendah. Produktivitas 

buruh yang rendah ini tentu akan berakibat pada perusahaan yaitu hasil 

produksi akan menjadi menurun. 

Hasil produksi yang menurun tersebut bisa disebabkan oleh dua 

faktor.  Faktor pertama yaitu faktor mesin seperti mesin yang digunakan 

dan bahan baku yang tersedia pada sebuah perusahaan. Faktor yang 

kedua yaitu faktor manusia seperti pendidikan dan ketrampilan, motivasi 

dalam bekerja, kecakapan dalam bekerja serta jenis kelamin dari buruh 
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tersebut. Produksi yang menurun disebabkan oleh faktor mesin maka 

akan menjadi lebih mudah untuk mencari solusinya, apabila yang 

menjadi masalah dalam menurunnya hasil produksi dikarenakan faktor 

manusia yaitu buruh,perusahaan perlu meneliti hal apa yang 

menyebabkan buruh mengalami penurunan dalam bekerja sehingga 

berdampak pada hasil produksi.  

Penelitian yang dilakukan oleh Setiati (2014, h. 10) mengenai 

analisis faktor-faktor produktivitas kerja pada pegawai perpustakaan ITS. 

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini bahwa faktor yang paling 

memengaruhi produktivitas kerja adalah penerapan teknologi dengan 

rata-rata sebesar 4,26. Para pegawai perpustakaan ITS sudah mampu 

mengoperasikan program-program yang ada di perpustakaan. Kemudian, 

faktor lain yang memengaruhi adalah pegawai mengerti tugas yang 

diberikan dengan rata-rata sebesar 4,13. Selanjutnya lingkungan 

pekerjaan dan upah juga memengaruhi produktivitas kerja yaitu sebesar 

4,12, pendidikan dengan rata-rata sebesar 4,06 serta kemampuan dengan 

rata-rata 3,99. Motivasi merupakan faktor yang kurang dominan dalam 

memengaruhi produktivitas kerja karena memiliki rata-rata paling rendah 

yaitu sebesar 3,78.  

Perusahaan kemudian dapat meneliti apa yang menyebabkan 

penurunan produktivitas kerja pada buruh. Seperti faktor lingkungan 

kerja yang kurang nyaman sehingga para buruh menjadi malas bekerja 

atau upah yang diberikan tidak sesuai atau jam kerja yang berlebihan.  

Faktor yang lain seperti kurangnya pendidikan dan latihan yang 

diberikan kepada buruh sehingga dalam bekerja buruh banyak 
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melakukan kesalahan. Apabila perusahaan tidak mengatasi hal ini maka 

buruh akan merasa tertekan dalam bekerja karena sudah tidak nyaman 

dalam melakukan pekerjaan.  

Buruh dalam proses produksi biasanya bekerja secara tim 

sehingga tugas buruh dalam proses produksi menjadi lebih ringan karena 

dikerjakan secara tim. Berbeda dengan buruh yang bekerja secara 

individual dalam proses produksi maka tugasnya akan menjadi lebih 

berat karena tugas buruh dalam proses produksi dilakukan secara 

individu, maka beban kerja pada buruh yang bekerja secara individu 

akan lebih berat. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maduka 

dan Okafor (2014, h. 145) mengenai efek motivasi pada produktivitas 

karyawan di perusahaan manufaktur Nnewi. Data penelitian 

menunjukkan bahwa sebanyak 97% dari 400 karyawan tidak merasa 

termotivasi ketika bekerja di perusahaan manufaktur. Menurut 

karyawan,perusahaan tidak memberi reward yang sesuai dengan 

pekerjaan. Perusahaan juga tidak mengadakan promosi jabatan,tidak 

adanya pelatihan dan lingkungan kerja yang kurang baik. Hasil analisis 

mengenai efek motivasi pada produktivitas karyawan menunjukkan 

bahwa karyawan bekerja secara produktif karena mereka bekerja 

dibawah tekanan. Tekanan yang dimaksudkan disini apabila karyawan 

tidak dapat bekerja secara produktif maka perusahaan akan memberi 

hukuman kepada karyawan. 

Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan produktivitas kerja 

diantaranya seperti upah yang diberikan tidak sesuai, jam kerja yang 
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berlebihan, beban atau tugas kerja yang terlalu berat serta lingkungan 

kerja yang tidak nyaman dapat membuat seseorang merasa kelelahan 

dalam bekerja. Kelelahan dalam bekerja yang diakibatkan oleh pekerjaan 

yang diberikan terlalu berlebihan sehingga tenaga kerja tidak diberikan 

waktu istirahat yang cukup. Kelelahan ini kemudian akan berakibat pada 

kesehatan fisik dan kesehatan mental seseorang menjadi menurun. 

Tenaga kerja akan merasa jenuh dalam bekerja sehingga dapat 

mengakibatkan stres. Stres dalam bekerja apabila tidak dapat diatasi 

dengan baik  kemudian akan menimbulkan burnout. 

Tompa (2002, h. 197) dalam penelitiannya mengenai kesehatan 

yang berdampak pada produktivitasmengatakan bahwa semakin 

berkembangnya zaman perusahaan semakin sadar bahwa produktivitas 

tergantung pada pendidikan, pelatihan dan kesehatan manusia. Kesehatan 

adalah sesuatu yang penting dalam produktivitas. Cedera dalam bekerja 

dan penyakit merupakan salah satu sumber utama yang menyebabkan 

produktivitas menjadi menurun. Ketidakhadiran karyawan merupakan 

salah satu alat yang dapat mengukur produktivitas karyawan. Kondisi 

kesehatan yang menurun merupakan salah satu alasan terbesar karyawan 

tidak masuk kerja. Kondisi kesehatan karyawan merupakan hal yang 

paling penting dalam meningkatkan produktivitas. 

Burnout menurut Schultz dan Schultz (1994, h. 298)  adalah efek 

dari stress kerja yang dihasilkan dari kerja yang berlebihan.Burnout yang 

dialami oleh para buruh tidak semuanya dapat diatasi dengan baik. 

Burnout yang dapat diatasi dengan baik maka tidak akan menimbulkan 

masalah yang berarti. Apabila tidak diatasi dengan baik akan 
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menimbulkan masalah yang kemudian akan berpengaruh kepada fisik 

dan mental seseorang. Buruh kemudian akan merasakan kelelahan secara 

fisik dan secara mental. 

Dampak burnoutyang dirasakan oleh para buruh tentu saja akan 

berdampak pada perusahaan seperti malas bekerja, lebih sering izin tidak 

bekerja, merasa kelelahan terus-menerus sehingga tidak berkonsentrasi 

dalam bekerja sehingga akan berpengaruh pada performa mereka dalam 

bekerja yang dapat menyebabkan menurunnya produktivitas.  Spector 

(2012, h. 303) efek yang dirasakan oleh para pegawai dari burnout 

adalah ketidakhadiran, ketidakpuasan, peforma kerja yang menurun dan 

keluar dari pekerjaan.  

Artikel yang ditulis oleh Rosyid (1996,h. 24) mengenai Burnout: 

Penghambat Produktivitas yang Perlu Dicermati, mengungkapkan data 

dari Departemen Kesehatan yang menyebutkan bahwa terdapat satu 

sampai tiga orang penderita gangguan jiwa berat untuk setiap seribu 

penduduk. Penderita gangguan jiwa ringan berkisar antara dua puluh 

sampai delapan puluh orang setiap seribu penduduk. Salah satu bentuk 

persoalan yang muncul ialah karena tekanan yang diakibatkan oleh 

tuntutan kerja dan persaingan di tempat kerja. Kondisi ini tentu saja 

merupakan peluang bagi para ahli psikologi, khususnya psikologi 

industri dan organisasi untuk mengidentifikasikan burnout. 

Satriyo (2014, h. 61) dalam penelitiannya mengenai stress kerja 

terhadap burnout serta implikasinya pada kinerja. Berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara burnout terhadap kinerja yang ditunjukkan dengan nilai 
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standarized direct effect sebesar -0,556. Semakin tinggi burnout yang 

dialami maka semakin menurunnya kinerja sedangkan semakin rendah 

burnout yang dialami maka akan menyebabkan meningkatnya kinerja. 

PT. Arisamandiri Pratama merupakan perusahaan besar yang 

memiliki jumlah buruh produksi sebanyak 2000 orang dan karyawan 

yang bekerja didalam kantor sebanyak 200 orang. Hasil wawancara yang 

didapatkan peneliti pada tanggal 7 Januari 2017 dengan manajer bagian 

produksi bahwa PT. Arisamandiri Pratama pernah mengalami penurunan 

jumlah produksi. 
 

Berdasarkan wawancara yang didapatkan dengan manajer 

produksi penurunan jumlah produksi sebagian besar diakibatkan adanya 

kesalahan karena faktor kualitas. Kesalahan yang disebabkan olehfaktor 

kualitas adalah barang yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar 

kualitas yang telah ditentukan. Pada faktor kualitas ini buruh merupakan 

salah satu kunci utama agar barang yang dihasilkan sesuai dengan 

standar yang telah ditentukan. Selain itu data lain yang didapatkan oleh 

peneliti yaitu mengenai tingkat kehadiran karyawan PT. Arisamandiri 

Pratama dari Januari 2016 hingga Oktober 2016 terjadi penurunan 

tingkat kehadiran buruh yang bekerja di bagian produksi dari  99,6%  

menjadi 96,7% hal ini menunjukkan terjadi penurunan sebesar 2,9% 

dalam jangka waktu 10 bulan dikarenakan alasan kesehatan.  

Menurunnya hasil produksi dikarenakan faktor kualitas ini bisa 

disebabkan karena buruh kurang teliti dalam bekerja dikarenakan buruh 

kurang mendapat istirahat yang cukup dalam bekerja. Selama delapan 

jam bekerja buruh hanya diberi kesempatan untuk beristirahat selama 
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satu jam. Pada proses produksi buruh dituntut untuk memiliki 

konsentrasi dan ketelitian yang tinggi dalam bekerja. Hal ini tentu saja 

dapat membuat buruh tersebut mengalami kelelahan karena secara terus 

menerus dipaksa untuk bekerja. Kelelahan yang dialami dapat berupa 

kelelahan fisik ataupun mental.  

Kelelahan ini dapat kita lihat bahwa buruh akan sering izin untuk 

tidak bekerja karena alasan kesehatan dan mengalami kejenuhan dalam 

bekerja. Kejenuhan yang dialami oleh buruh dapat terlihat bahwa buruh 

tersebut akan merasa stres dengan pekerjaannya dan target yang 

diberikan, apabila buruh tersebut tidak mengatasinya dengan baik maka 

dapat membuat buruh tersebut mengalami burnout. Burnoutinilah yang 

kemudian menyebabkan terjadinya kesalahan pada proses produksi 

karena faktor kualitas. Proses produksi akan dihentikan sementaraapabila 

terjadi kesalahan karena faktor kualitas sehingga dapat memengaruhi 

kualitas dan jumlah produk yang dihasilkan dan dapat mengakibatkan 

hasil produksi menjadi menurun. Hasil produksi yang menurun ini dapat 

dikatakan bahwa produktivitas kerja dari buruh tersebut juga menurun. 

Berdasarkan data yang didapatkan dari PT. Arisamandiri Pratama 

maka diindikasikan bahwa buruh yang bekerja pada bagian produksi 

mengalami burnout. Hal ini dapat dilihat dari hasil produksi yang mulai 

menurun dan disebabkan oleh faktor manusia.  

Peneliti kemudian ingin mengetahui lebih lanjut apakah terdapat 

hubungan antara burnout dengan produktivitas kerja pada buruh PT. 

Arisamandiri Pratama. 
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B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adakah hubungan 

antara burnout dengan produktivitas kerja pada buruh PT Arisamandiri 

Pratama. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

kepada Psikologi Industri dan Organisasi mengenai hubungan antara 

burnout dengan produktivitas kerja pada buruh. 

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

buruh dan perusahaan mengenai faktor terjadinya burnout, sehingga 

buruh dan perusahaan dapat mengantisipasi agar burnoutdalam 

bekerja tidak terjadi sehingga produktivitas kerja menjadi meningkat.  
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