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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Data yang sudah valid dan reliabel akan menjadi data hasil 

penelitian.  Selanjutnya akan dilakukan pengujian yaitu pengujian 

normalitas dan linieritas pada data hasil penelitian, serta pengujian 

hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan product moment. 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji 

normalitas sebaran variabel penelitian dan uji linieritas hubungan 

variabel bebas dengan variabel tergantung. 

a. Uji Normalitas 

Data setiap variabel pada penelitian ini di uji 

normalitasnya dengan menggunakan Statistical Packages for 

Social Science(SPSS) 16.0. Teknik yang digunakan dalam uji 

normalitas ini adalah dengan Kolmogorov-Smirnov Test. Hasil  

uji normalitas pada variabel burnout menunjukkan K-S Z 

sebesar 0,882 (p>0,05) yang berarti bahwa sebaran data 

normal. Hasil uji normalitas pada variabel produktivitas kerja 

menunjukkan K-S Z sebesar 1,122 (p>0,05) yang berarti 

sebaran data normal. Kesimpulan dari uji normalitas adalah 

sebaran data variabel tergantung dan variabel bebas adalah 

normal. 
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b. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan untuk melihat hubungan antara 

variabel tergantung dan variabel bebas. Hasil uji linieritas 

antara burnout dan produktivitas kerja menunjukan 

F=160,032 (p<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan 

antara burnout dan produktivitas kerja bersifat linier. 

 

2. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji asumsi maka selanjutnya dilakukan uji 

hipotesis. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan program 

Statistical Packages for Social Science (SPSS) 16.0. Hasil analisis 

Product Moment diperoleh rxy= -0,877 dengan taraf siginifikansi  

0,00 (p<0,01). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima, yang 

berarti hubungan antara burnout dan produktivitas kerja sangat 

signifikan. 

 

B. Pembahasan 

Hasil pengujian terhadap hipotesis pada penelitian ini diperoleh 

hasil bahwa hipotesis diterima. Terdapat hubungan antara burnout 

dengan produktivitas kerja yang ditandai dengan nilai rxy sebesar -0,877 

dengan taraf signifikansi 0,00 (p< 0,01). Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin kuatburnout pada buruh maka produktivitas kerjanya akan 

semakin rendah, sebaliknya apabila burnout pada buruh lemah maka 

produktivitas kerjanya semakin tinggi.  
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Buruh pada suatu perusahaan merupakan salah satu sumber daya 

yang paling penting. Buruh dalam proses produksi khususnya buruh di 

bagian injection memiliki tugas untuk menghasilkan barang produksi 

dalam jumlah yang telah ditetapkan oleh perusahaan, selain itu buruh 

juga bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya proses produksi 

agar tidak terjadi banyak kesalahan selama proses produksi sehingga 

barang yang dihasilkan sesuai dengan kualitas yang telah ditentukan 

oleh perusahaan.  

Burnout terjadi karena terdapat perbedaan antara lingkungan 

kerja dengan kondisi tenaga kerja yang kemudian dapat membuat 

seseorang mengalami kelelahan fisik dan kelelahan mental sehingga 

mengakibatkan stres yang berkepanjangan. Conlon (2016, h.39) 

menyebutkan ketika banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan waktu 

yang dimiliki tidak banyak maka akan membuat seseorang mengalami 

stres, kelelahan hingga mengalami burnout. 

Lingkungan kerja menuntut agar buruh dapat memenuhi target 

yang telah ditetapkan tetapi kondisi fisik dari buruh tidak 

memungkinkan untuk buruh bekerja secara terus-menerus.Buruh 

dituntut untuk menghasilkan barang produksi dalam jumlah yang 

banyak dan barang produksi tersebut harus memenuhi standar kualitas 

yang telah ditentukan tetapi waktu yang dimiliki untuk menghasilkan 

barang produksi semakin sedikit. Selain itu buruh bagian injection juga 

bekerja secara individu sehingga beban kerja menjadi lebih berat dari 

buruh bagian lain yang bekerja secara tim. Pekerjaan yang dilakukan 

bersama-bersama atau tim akan lebih mudah dan cepat untuk 
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dikerjakan sedangkan pekerjaan yang dilakukan individual dirasa akan 

lebih berat dan lebih lama dalam mengerjakannya. 

Hal inilah yang kemudian membuat buruh dapat mengalami 

kelelahan baik kelelahan secara fisik ataupun kelelahan secara mental. 

Akibat dari kelelahan sendiri adalah buruh akan mengalami kejenuhan 

dalam bekerja. Kejenuhan akan membuat buruh tidak mempunyai 

motivasi dalam bekerja dan sulit berkonsentrasi dalam bekerja. 

Selain kejenuhan, buruhyang mengalami burnoutjuga akan 

cenderung menghindar dari pekerjaan. Menghindarnya buruh dari 

pekerjaan juga akan membuat buruh menghindar dari rekan kerjanya. 

Diharapkan dengan menghindar dari rekan kerja dan pekerjaanya buruh 

tidak perlu lagi merasakan lelah akibat tuntutan pekerjaan dan masalah 

pekerjaan. 

Buruh yang mengalami burnoutakan mengalami penurunan 

kinerja. Haryani (2002, h. 97) mengatakan bahwa seorang karyawan 

dinilai produktif atau tidaknya dilihat dari kinerjanya. Penurunan 

kinerja ini ditandai dengan rendahnya motivasi dalam bekerja. Motivasi 

yang rendah akan membuat buruh menjadi malas dan tidak 

berkonsentrasi dalam bekerja. Hal ini tentu saja berakibat pada tidak 

tercapainya target yang telah ditentukan oleh perusahaan sehingga hasil 

produksi menjadi menurun. 

Hal ini didukung dengan penelitian Jankome dan Ritacco (2013) 

mengenai The Impact of Stress and Burnout on Employees’ 

Performance at Botswana Power Corporation mendapatkan hasil 

bahwa stres yang berkepanjangan pada pekerja pada akhirnya akan 
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menyebabkan burnout. Selain itu sebagian besar responden merasa 

kinerja nya mulai menurun sejak mereka mengalami burnout. 

Burnout dapat menurunkan kinerja sehingga dapat memengaruhi 

produktivitas dari pekerja sendiri (Parrillo, 2008, h. 103).Produktivitas 

kerja adalah proses menghasilkan sesuatu dengan cara tenaga kerja 

dapat meminimalkan sumber daya yang digunakan. Gilarso (2004, 

h.81) mengungkapkan bahwa produktivitas menunjukkan kemampuan 

faktor produksi untuk menghasilkan sesuatu. Produktivitas kerja dari 

buruh sendiri dapat kita lihat dari bagaimana buruh tersebut dapat 

meminimalkan input seperti bahan baku dan mesin untuk menghasilkan 

barang produksi yang maksimal. Mengukur produktivitas kerja pada 

buruh adalah dengan cara membagi hasil produksi yang telah dicapai  

dengan waktu yang diperlukan untuk menghasilkan barang produksi.  

Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan yang sangat signifikan antara burnoutdan 

produktivitas kerja pada buruh PT. Arisamandiri Pratama. Hal ini 

menunjukkan bahwa buruh yang mengalami burnout yang kuat akan 

berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari buruh tersebut. 

Sebaliknya buruh yang mengalami burnout yang lemah, produktivitas 

kerja dari buruh tersebut akan meningkat. Buruh yang mengalami 

kelelahan fisik dan mental dalam bekerja, dan cenderung ingin 

menghindar dari pekerjaan akan membuat buruh tersebut mengalami 

penurunan kinerja. Penurunan kinerja ini akan berakibat pada 

menurunnya produktivitas kerja dari buruh tersebut.  
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Hasil empiris penelitian ini juga menunjukkan bahwa 

burnoutpada subjek penelitian memiliki mean empirik (ME) sebesar 

20,36, ME terletak diantara -1SD sampai +1SD. Subjek yang tergolong 

dalam burnout sedang sebanyak 32 orang, yang mengalami burnout 

yang rendah sebanyak 8 orang, dan subjek yang tergolong dalam 

burnout tinggi sebanyak 10 orang.Hal ini menunjukkan bahwa sebagian 

subjek yang mengalami burnout tergolong sedang. 

Produktivitas kerja pada subjek penelitian memiliki mean 

empirik (ME) sebesar 53,36, ME terletak diantara -1SD sampai 

+1SD.Subjek yang memiliki produktivitas kerjasedang sebanyak 35 

orang, yang memiliki produktivitas kerja  rendah sebanyak 7 orang, dan 

subjek yang memiliki produktivitas kerjatinggi sebanyak 8 orang. Hal 

ini menunjukkan bahwa sebagian subjek memiliki produktivitas kerja 

yang tergolong sedang. 

Burnout memberikan sumbangan efektif sebesar 76,91%, 

sedangkan 23,09 sisanya adalah faktor lain seperti pendidikan, 

penghasilan, motivasi, ketrampilan, dan kesehatan. Burnout sangat 

memengaruhi produktivitas kerja karena kurangnya keseimbangan 

antara kehidupan pribadi dan pekerjaan (Hawley, 2004, h. 170). 

Pekerjaan yang dilakukan menuntut buruh untuk bekerja secara terus 

menerus hingga buruh mengalami burnout. Burnout yang dialami buruh 

di tempat kerja akan membuat buruh terebut tidak memperhatikan 

kehidupan pribadinya yang berarti buruh tersebut hanya selalu 

memikirkan mengenai pekerjaannya saja sehingga hal-hal yang 

berkaitan dengan hal pribadi seperti kesehatan dan jam istirahat tidak 
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diperhatikan. Maka dari itu burnout berpengaruh pada produktivitas 

kerja, karena apabila buruh mengalami burnout akan membuat buruh 

kurang konsentrasi, lesu, dan berkurangnya motivasi dalam bekerja 

sehingga akan membuat barang produksi yang dihasilkan tidak 

memenuhi target dan mengakibatkan produktivitas kerjanya menjadi 

menurun.Arandelovic, Nikolic, & Stamenkovic (2010, h. 769) dalam 

penelitiannya mengemukakan bahwa burnout memengaruhi 

produktivitas sebesar 83,3%. Hal ini berarti bahwa burnoutmemiliki 

hubungan yang signifikan dalam penurunan produktivitas. 

Penelitian ini memiliki kelemahan pada saat proses pengambilan 

data. Proses pengambilan data tidak dilakukan sendiri oleh peneliti 

melainkan dilakukan oleh pihak perusahaan. Hal ini berakibat peneliti 

tidak dapat mengawasi jalannya pengisian skala, selain itu peneliti juga 

tidak dapat melihat reaksi pada setiap individu saat mengisi skala. 

Selain itu berdasarkan informasi yang diberikan oleh kepala HRD PT. 

Arisamandiri Pratama bahwa pengisian skala dilakukan di tengah-

tengah jam pergantian shift. Buruh bisa saja kurang memahami 

pernyataan yang diberikan karena tergesa-gesa dalam melakukan 

pengisian. 
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