
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Bagi sebuah organisasi dan perusahaan, Sumber Daya Manusia (SDM) 

merupakan faktor yang sangat penting. Tidak mungkin satu organisasi akan 

terbentuk tanpa ada dukungan manusia baik sebagai anggota maupun pengurusnya. 

Bahkan tidak jarang keberlangsungan suatu organisasi amat tergantung dari 

manusia yang terlibat di dalamnya. Artinya maju atau mundurnya organisasi akan 

tampak dari keterampilan dan kinerja manusia yang berada dalam organisasi 

tersebut. Oleh karena itu, Sumber Daya Manusia harus dikelola dan dikembangkan 

dengan baik agar organisasi atau perusahaan tersebut dapat bekerja dengan efektif 

dan efisien. ( Yeni & Niswati 2012) 

 Masalah-masalah yang muncul di dunia bisnis modern saat ini kebanyakan 

adalah masalah pekerjaan yang menumpuk yang akhirnya menambah beban kerja. 

Namun apabila pertambahan beban kerja tersebut tidak didukung dengan keadaan 

fisik yang prima maka akan menimbulkan kelelahan. Apabila karyawan tidak 

mampu menghadapi tuntutan-tuntutan di lingkungan kerjanya, maka akan muncul 

masalah yang menggangu fisik, mental dan emosional pada akhirnya akan memicu 

timbulnya stress pada karyawan. (Hapsari & Yuwono 2012) 

 Menurut National Safety Council (NSC) pada tahun 2004 menjelaskan 

bahwa kejenuhan  kerja (burnout) merupakan akibat dari stress yang dirasakan atas 

beban kerja yang umum, gejala khusus pada kejenuhan kerja ini berupa kebosanan, 

pesimisme, kurang konsentrasi, kualitas kerja yang kurang memuaskan, depresi, 

kepuasan kerja menurun, absen dari pekerjaan, mengalami sakit atau menderita 

suatu penyakit, beban kerja yang berlebihan akan menyebabkan stres 

(Maharani,2012). 
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 Stres yang dialami individu dalam jangka waktu yang lama dengan 

intensitas yang cukup tinggi akan mengakibatkan individu yang bersangkutan 

menderita kelelahan, baik fisik maupun mental. Keadaan seperti ini disebut 

burnout, yaitu kelelahan fisik, mental, dan emosional yang terjadi karena stres yang 

diderita dalam jangka waktu yang cukup lama. (Leatz & Stolar dalam Rizka,2013) 

Penginapan Allegria adalah perusahaan jasa yang berdiri pada 12 Juni 2015, 

penginapan Allegria terletak dijalan Binagriya Raya No. 11, Pekalongan, Kota 

Pekalongan, Jawa Tengah. Penginapan Allegria keseluruhan memiliki 24 kamar 

dengan fasilitas yang berbeda-beda, di antaranya 2 kamar VIP, 2 kamar Delux dan 

18 kamar standar. Penginapan Allegria memiliki karyawan yang berjumlah 8 orang, 

5 sebagai Office Boy dan  3 sebagai Resepsionis. Jam kerja dibagi menjadi 3 shif 

pagi, siang, dan malam. Kalau penginapan ada sampai 20 kamar yang menginap 

otomatis karyawan bekerja 12 jam sehari. Untuk bagian makanan, penginapan 

Allegria hanya menyediakan breakfast dari jasa catering, jadi karyawan hanya ada 

dibagian Office Boy dan Resepsionis. 

Tanggal 2 Agustus 2017, peneliti mewawancarai karyawan yang bekerja di 

penginapan Allegria. Tujuan peneliti mewawancarai karyawan ialah untuk 

mentanyakan masalah-masalah yang dialami selama bekerja di pengginapan 

Allegria. Sesampainya disana peneliti mewawancarai para pekerja yang bekerja di 

penginapan Allegria yang berprofesi sebagai resepsionis dan office boy. Peneliti 

mewawancarai 5 orang pekerja, 2 sebagai resepsionis dan 3 sebagai office boy. 

Rudianto Purwoko (Office boy) Saya telah bekerja disini selama 3 

Tahun.“berbicara tentang kelelahan kerja itu sangat saya alami..Saya juga merasa 

bosan dengan kerja yang begini-begini saja,  serta tidak adanya dukungan dari 

atasan. Kadang juga saya sering dapat komplain dari tamu, dari pekerjaan yang 

melelahkan dan pekerjaan yang monoton serta tidak adanya dukungan dari atasan 

membuat saya sering kurang fokus dan banyak melakukan kesalahan saat bekerja..” 
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Agung H. Wibowo (Office boy) Saya telah bekerja disini selama 1 Tahun.“saya 

mengalami kelelahan saat bekerja. Atasan saya kurang memberi dukungan yang 

ada kita sering kena marah, komplain dari tamu pun sering saya terima, kadang 

gara-gara tidak fokus saya tidak sengaja memecahkan kaca..” 

Slamet (Office Boy) Saya telah bekerja disini selama 3 Tahun.“saya merasakan 

kelelahan dan bosan saat bekerja. Atasan saya sama sekali tidak memberi dukungan 

bekerja, atasan hanya menerima penghasilan saja tanpa mengerti perasaan para 

pekerja. Kadang dihari libur kita harus disuruh berangkat..” 

Untung (Resepsionis) Saya sudah bekerja disini selama 2 Tahun. “kelelahan dan 

bosan sudah pasti saya rasakan disaat bekerja. Atasan memang tidak pernah 

memberi motivasi untuk menyemangati agar kita giat bekerja, kadang sayapun 

sampai tertidur disaat jam kerja karena kelelahan, saya juga pernah mangkir kerja 

karena jarang ada hari libur..” 

Irwan (Resepsionis) Saya telah bekerja disini selama 3 Tahun. “rasa letih dan lelah 

itu pasti dirasakan setiap hari. Soal atasan memang tidak pernah memberi motivasi 

dan tidak terlalu akrab dengan karyawan, kadang sayapun keluar keteras sesekali 

merokok untuk mengurangi rasa bosan dan rasa ngantuk.” 
 Dari hasil wawancara diatas, menunjukan bahwa karyawan di penginapan 

Allegria mengalami kelelahan kerja dan merasa bosan karena pekerjaan yang 

monoton secara terus menerus, terlebih lagi tidak adanya dukungan dari atasan. Hal 

itu menyebabkan kinerja karyawan sangat tidak maksimal serta akhirnya 

menyebabkan burnout. 

 Penelitian terhadap burnout sebagian besar difokuskan pada profesi yang 

secara umum mengarah pada profesi pelayanan, seperti perawat, dokter, guru, dan 

pekerja pemberi layanan umum lainnya.  

 Stres ditempat kerja dianggap memiliki hubungan yang erat terhadap 

burnout dan stres kronik yang gagal ditangani dapat menyebabkan burnout. Banyak 

aspek di penginapan Allegria yang menjadi sumber potensial dari stres dan yang 

mempunyai hubungan erat dengan burnout. Sumber stres dari karyawan 
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penginapan Allegria meliputi : beban pekerjaan yang berlebihan, kurangnya 

pengetahuan atau keahlian untuk melakukan pekerjaan, tugas-tugas yang rutin dan 

berulang, interasi dengan pengunjung penginapan, tidak adanya umpan balik yang 

positif dari atasan. (pengamat dari peneliti) 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti mengambil judul dengan tema : 

“IDENTIFIKASI BURNOUT KARYAWAN DI PENGINAPAN ALLEGRIA 

PEKALONGAN. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang terurai diatas, maka permasalahan penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut: 

1) Bagaimana persepsi karyawan di Penginapan Allegria mengenai burnout? 

2) Bagaimana upaya mengatasi burnout? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1) Mengetahui persepsi karyawan di penginapan Allegria mengenai burnout 

      2) Mengetahui upaya mengatasi burnout 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

 1. Bagi Akademisi  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian 

serupa dimasa mendatang. 

2. Bagi Praktisi    

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan sumbangan 

pemikiran yang berguna bagi instansi yang terkait Penginapan Allegria 

Pekalongan. 

 

 




