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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 GAMBARAN UMUM PENGINAPAN ALLEGRIA 

           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. Karyawan otomatis akan bekerja 

12 jam sehari disaat 20 kamar terisi. Untuk bagian makanan, penginapan 

Allegria hanya menyediakan breakfast dari jasa catering, karyawan hanya 

Office Boy dan Resepsionis. 

 

 

        Gambar 4.1 Penginapan Allegria 
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               Gambar 4.2 Kamar penginapan Allegria 

 

                       

                   Gambar 4.3 Meja Reseptionis Allegria 
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Gambar 4.4 Lantai 2 Tempat Untuk Santai 

 

              

Gambar 4.5 Tempat Parkir Penginapan Allegria 
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      Gambar 4.6 STRUKTUR ORGANISASI PADA PENGINAPAN ALLEGRIA 

 

Visi 

“Kami berusaha untuk menjadi penginapan dengan kesan yang berbeda dan 

memberikan kesan positif dengan semua kalangan.” 

Misi  

1. Memberikan pelayanan yang berkualitas 

2. Menjunjung tinggi norma kesopanan terhadap tamu 

3. Memberikan rasa puas kepada setiap tamu yang berkunjung 

4. Menyamakan kualitas dengan hotel standar indonesia 

5. Mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada setiap tamu yang 

menginap 

6. Membangun sumber daya manusia yang kompak dalam hal disiplin waktu 

dan sikap dalam kerja 

pimpinan

Resepsionis

Office boy Officeboy
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Berikut adalah Job Desc : 

A. Pimpinan 

Tugas pekerjaan : 

1. mengawasi kerja resepsionis & office boy 

2. membina hubungan baik dengan para tamu 

3. membina bawahan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien 

4. mempromosikan hotel melalui media sosial 

5. mengurus bagian pembayaran tanggungan listrik dll. 

 

B. Resepsionis 

                Bertanggung Jawab Kepada : Pimpinan 

     Tugas pekerjaan : 

1. Mencatat banyaknya tamu yang datang 

2. Mengelola pembukuan  

3. Mengatur dan mengawasi office boy 

4. Menyambut setiap tamu hotel dengan ramah 

5. Mengatur arus kas keluar untuk biaya perawatan gedung 

6. Menjawab telepon berkaitan dengan informasi akan penginapan 

tersebut 

7. Memberikan informasi berkaitan dengan penginapan kepada para 

pengunjung penginapan 

8. Data entry akan informasi tamu penginapan 

9. Memberikan citra + image penginapan yang baik dan ramah serta 

profesional 

10. Mengamati & melaporkan aktifitas pengunjung penginapan yang 

mencurigakan bila diperlukan 

11. Memberikan bantuan kepada setiap pengunjung penginapan bila 

diperlukan. 
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C.  Office Boy 

                Bertanggung Jawab Kepada : pimpinan & resepsionis 

     Tugas pekerjaan : 

1. Mencuci piring, gelas dan perlengkapan makan / minum lainnya. 

2. Mengambil dan mengatur breakfast tamu 

3. Mengatur dan mengawasi kendaraan tamu 

4. Mengatur laundry tamu 

5. Membersihkan setiap ruangan kamar, lobby serta lantai 2. 

6. Mengawasi jika ada perbaikan pada gedung 

7. Menyetok persediaan kopi,gula,air, teh. 

8. Membersihkan kaca jendela depan, maupun jendela lantai 2 

9. Melayani permintaan pengunjung bila pengunjung ingin menitip atau 

diantar kesuatu tempat. 

10. Membuangkan sampah lobby, lantai 2 maupun setiap kamar. 

11. Mengganti sprei, selimut serta sarung bantal guling ketika pengunjung 

penginapan telah chek out. 
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Data tingkat rata-rata hunian kamar perbulan Juli-Desember 2017 

Tabel 4.1 data tingkat hunian kamar bulan Juli - Desember 

Bulan Rata-Rata Hunian Kamar Per 

Bulan 

Juli 52% 

Agustus 55% 

September 58% 

Oktober 60% 

November 68% 

Desember 75% 

  

 Penginapan Allegria memiliki 24 kamar dan dibagi menjadi 3 tipe kamar, 

yaitu 2 kamar VIP, 2 kamar  Delux, serta 18 kamar standar. Pada tingkat hunian 

kamar di penginapan Allegria Pekalongan menunjukan bahwa pada bulan Juli 

sampai Desember 2017 mengalami peningkatan yang signifikan. Pada bulan 

Juli penginapan terisi hanya 52% per bulan, ini presentasi terendah dalam 6 

Bulan terakhir pada tahun 2017. Bulan Desember merupakan bulan paling padat 

penginapan sebesar 75% per bulan. Bulan Desember menjadi bulan paling padat 

dikarenakan ada booking kamar untuk acara pernikahan, selain itu juga faktor 

liburan akhir tahun seperti natal dan tahun baru. 
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4.2 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Dan 

Lamanya Bekerja Di Penginapan Allegira 

    Berikut adalah tabel yang menggambarkan responden bagian resepsionis 

dan office boy berdasarkan jenis kelamin dan lama bekerja di Peninapan Allegria  

Tabel 4.2 Jenis Kelamin Dan Lama Bekerja Responden 

JENIS 

KELAMIN 

LAMA BEKERJA TOTAL 

<2 TAHUN >=2 TAHUN 

LAKI-LAKI 2 6 8 

PEREMPUAN 0 0 0 

TOTAL 2 6 8 

 

Dari data pada Table 4.3 diketahui bahwa karyawan laki-laki yang bekerja di 

Penginapan Allegria ada 6 orang yang telah bekerja selama 2 Tahun lebih, 

sedangkan hanya ada 2 orang yang bekerja kurang dari 2 Tahun sejak awal 

Penginapan Allegria didirikan.  
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4.2.2 Gambaran Responden Berdasarkan Pendidikan Dan Lama Bekerja 

Responden 

Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan responden resepsionis dan office 

boy berdasarkan pendidikan dan lama bekerja : 

Tabel 4.3 Pendidikan Yang Bekerja Di Penginapan Allegria 

PENDIDIKAN LAMA BEKERJA TOTAL 

<2 Tahun >=2 Tahun 

SMP 0 1 1 

SMA 2 3 5 

D3 0 2 2 

TOTAL 2 6 8 

 

Berdasarkan data dari tabel 4.4 karakteristik responden ditinjau dari pendidikan 

dan lamanya bekerja paling banyak adalah mereka yang memiliki pendidikan 

SMA dengan masa kerja 2 Tahun lebih.  

 

                        Tabel 4.4 Umur Karyawan 

Umur Jabatan Karyawan 

resepsionis Office boy 

25-30  - 4 

31-35 3 - 

36-40 - - 

41-45 - 1 

 

Tabel 4.4 diatas menunjukan bahwa dari data yang diperoleh responden 

terbanyak adalah berusia 25-30 tahun , yaitu sebanyak 4 orang, diikuti dengan 
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rentang umur 31-35 sebanyak 3 orang, dan sisanya rentang usia 41-45 tahun 

sebanyak 1 orang. 

4.3 Analisis Deskriptif 

 Analisis mengenai bagaimana persepsi responden terhadap Burnout di 

penginapan Allegria Pekalongan. 

4.3.1 Persepsi Responden Terhadap Burnout 

 Menurut Maslach & Leiter (2005) Burnout adalah bahwa secara umum 

Burnout merupakan reaksi emosi yang negatif yang terjadi di lingkungan kerja 

ketika suatu individu tersebut mengalami stres yang berkepanjangan. Maslach 

(2005) mengemukakan 3 indikator Burnout : kelelahan fisik, Depersonalisasi, 

Rendahnya penghargaan atas diri sendiri.  

4.3.2 Persepsi Responden Terhadap Burnout (Dilihat Dari Kelelahan 

Fisik) 

 Kelelahan fisik merupakan dimensi Burnout yang ditandai dengan 

kelelahan yang berkepanjangan baik secara fisik, mental, maupun emosional. 

Ketika pekerja merasakan kelelahan, mereka cenderung berperilaku overextended 

baik secara emosional maupun fisikal. Mereka tidak mampu menyelesaikan 

masalah mereka. Tetap merasa lelah meski sudah istirahat cukup, kurang energi 

dalam melakukan aktivitas. 
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Tabel 4.5 Persepsi Karyawan Terhadap Kelelahan Fisik 

 

NO KETERANGAN JAWABAN 

 

RATA 

RATA 

KATEGORI 

SS 

 

(5) 

(5 

S 

 

(4) 

N 

 

(3) 

TS 

 

(2) 

STS 

          

(1)       

1 Saya merasakan     

kelelahan fisik 

yang amat sangat 

5 

(25) 

1 

(4) 

2 

(6) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4,375 TINGGI 

2 saya merasa lesu 

ketika bangun 

pagi karena harus 

menjalani hari 

ditempat kerja 

3 

(15) 

2 

(8) 

3 

(6) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3,625 TINGGI 

3 Saya merasa 

sering sakit kepala 

disaat sedang 

bekerja 

3 

(15) 

2 

(8) 

3 

(6) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3,625 TINNGI 

4 Beban pekerjaan 

saya terlalu 

banyak 

5 

(25) 

3 

(12) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4,625 TINGGI 

5 saya  absen karena 

kecapekan bekerja 

0 

(0) 

2 

(6) 

0 

(0) 

5 

(10

) 

1 

(1) 

2,125 RENDAH 

RATA RATA SKOR 3,675 TINGGI 

  

 Berdasarkan Tabel 4.5. bahwa presepsi karyawan terhadap kelelahan fisik 

termasuk dalam kategori tinggi dengan skor rata-rata 3,675. Skor kelelahan fisik 

yang tinggi bisa diartikan bahwa  karyawan memiliki beban kerja yang berat serta 

menguras tenaga. 
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 Responden mengalami kelelahan fisik yang tinggi selama bekerja di 

penginapan Allegria jawaban didukung dari hasil wawancara secara langsung 

terhadap  responden diketahui bahwa alasan karyawan mengalami kelelahan fisik 

yang amat sangat adalah beban pekerjaan yang banyak meliputi membersikan 

setiap ruangan (kamar,dapur,toilet), lobby serta lantai 2 yang harus dilakukan 

pagi, siang, dan malam setiap pergantian shif. Mengambil laudry tamu yang 

berada disekitar perumahan penginapan serta mengatur laundry tamu yang 

dilakukan setiap hari, mengatur parkir kendaraan seperti mobil & motor, setiap 

saat harus mengawasi kendaraan tamu dikarenakan parkiran mobil tidak hanya 

diluar teras tetapi juga ada disebrang jalan, membawakan barang bawaan tamu  

setiap kali ada tamu yang datang dan disaat tamu check out seperti tas,koper,dll. 

Mengambil breakfast (sarapan) didaerah sekitar penginapan, mengganti selimut 

tamu yang telah checkout, mencuci piring gelas serta peralatan makan lainnya, 

membuang sampah lobby, lantai 2 ,serta setiap kamar yang dilakukan setiap hari 

/ setiap waktu ketika harus dibuang, Menyetok gula,kopi,serta galon minum untuk 

para tamu. Walaupun usia office boy rata-rata masih muda dan ada juga yang telah 

menginjak usia 45 mereka semua merasakan kelelahan fisik selama bekerja, 

ditambah lagi bapak Slamet (45 Tahun) harus menempuh perjalanan dari rumah 

menuju penginapan sekitar 40 menit dengan menggunakan sepeda, mencatat 

banyaknya tamu yang datang, mengelola pembukuan, mengatur dan mengawasi 

kerja office boy, mengatur arus kas keluar untuk biaya perawatan gedung maupun 

peralatan hotel dll. 

  

 Responden merasakan lesu yang tinggi disaat harus berangkat bekerja 

dipagi hari, Responden merasakan lesu disaat harus bekerja dipagi hari 

dikarenakan tempat mereka bekerja sangat jauh dari rumah dan harus menempuh 

jarak sekitar hampir satu jam perjalanan, belum sempat untuk sarapan sebelum 

berangkat bekerja, harus mengambil breakfast terlebih dahulu, membereskan 

selimut dan sprei disaat tamu checkout, semalam bergadang karena harus menjaga 

keluarga yang sedang sakit dll. Ada juga karyawan yang merasa biasa saja ketika 
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berangkat pagi karena jarak antara rumah dan penginapan tidak jauh dan sudah 

terbiasa bangun pagi. 

  

 Responden merasakan sering sakit kepala disaat sedang bekerja memiliki 

tingkat yang tinggi, Responden merasakan sering sakit kepala disaat sedang 

bekerja dikarenakan pekerjaan yang banyak seperti harus menyapu & mengepel 

setiap ruangan (kamar,dapur,toilet), lobby, serta lantai 2 setiap pagi, siang, malam. 

Kekurangan orang dikarenakan Setiap shif hanya ada 2 office boy yang harus 

melayani tamu, mengawasi kendaraan tamu, adanya masalah faktor umur 45 tahun  

yang dialami oleh seorang office boy ini yang membuat sakit kepala selama 

bekerja, telat untuk makan, belum sempat sarapan dll. 

  

 Responden merasakan beban pekerjaan terlalu banyak mempuyai presentasi 

yang tinggi, Responden merasakan beban pekerjaan terlalu banyak dikarenakan 

pekerjaan penginapan Allegria dan kadang ada pekerjaan diluar jam kerja seperti 

harus menggantikan karyawan yang tiba-tiba tidak bisa masuk pekerjaan karena 

sakit, atau urusan keluarga yang mendadak, serta membelikan kebutuhan 

penginapan yang sewaktu-waktu dibutuhkan, pulang tidak menentu dikarenakan 

sewaktu-waktu hotel sedang ramai dan membutuhkan bantuan, jarang ada hari 

libur. 

 

 Adanya Responden ijin untuk absen dikarenakan kecapekan bekerja 

memiliki presentasi yang rendah. Responden tidak absen pada pekerjaan karena 

bila saya absen saat bekerja maka saya harus menggatikan hari libur pada shif 

pengganti, serta bila saya absen akan menambah beban pekerjaan pada yang 

lainnya ketika saya tidak masuk. Disini para karyawan  
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4.3.3 Persepsi Responden Terhadap Burnout (Dilihat Dari 

Depersonalisasi) 

 Depersonalisasi yaitu kecenderungan individu untuk menjauhi lingkungan 

sosialnya, bersikap sinis, apatis, tidak berperasaan, tidak peduli terhadap 

lingkungan dan orang-orang disekitarnya. 

 

Tabel 4.6 Persepsi Karyawan Terhadap Depersonalisasi 

NO KETERANGAN JAWABAN 

 

RATA 

RATA 

KATEGORI 

SS 

 

(5) 

(5 

S 

 

(4) 

N 

 

(3) 

TS 

 

(2) 

STS 

          

(1)       

1 Saya tidak peduli 

terhadap sesama 

karyawan 

0 

(0) 

2 

(8) 

0 

(0) 

6 

(12) 

0 

(0) 

2,5 RENDAH 

2 Saya selalu sinis 

dengan sesama 

karyawan 

0 

(0) 

6 

(25) 

0 

(0) 

2 

(4) 

0 

(0) 

3,625 TINGGI 

3 Saya tidak 

berperasaan 

dengan sesama 

karyawan 

0 

(0) 

4 

(16) 

0 

(0) 

3 

(6) 

1 

(1) 

2,875 RENDAH 

4 Saya selalu 

mengerjakan 

pekerjaan sendiri 

tanpa meminta 

bantuan 

3 

(15) 

2 

(8) 

0 

(0) 

3 

(6) 

0 

(0) 

3,625 TINGGI 

5 Kerja tim 

membuat saya 

tidak leluasa 

dalam bekerja 

0 

(0) 

4 

(16) 

0 

(0) 

4 

(8) 

0 

(0) 

3,00 TINGGI 

RATA RATA SKOR 3,125 TINGGI 
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 Berdasarkan Tabel 4.6 bahwa presepsi karyawan terhadap Depersonalisasi 

termasuk dalam kategori Tinggi dengan skor rata-rata 3,125. Skor Depersonalisasi 

yang tinggi artinya karyawan memiliki masalah mengenai hubungan sosial 

ditempat kerja,  sesama karyawan saling kurang peduli untuk bekerja tim agar 

pekerjaan dapat terselesaikan  

 

 Responden merasa tidak peduli terhadap sesama karyawan termasuk dalam 

ketegori rendah, responden selalu peduli terhadap sesama karyawan dikarenakan 

bila kita tidak peduli terhadap sesama karyawan maka sewaktu-waktu kita butuh 

bantuan untuk mengerjakan sesuatu tidak akan dibantu oleh karyawan yang 

lainnya. 

 

 Responden merasa selalu sinis dengan sesama karyawan termasuk dalam 

kategori tinggi. Responden merasakan sinis dikarenakan ada  karyawan yang 

merasa di istimewakan oleh atasan seperti boleh meminta gaji lebih awal, cuti 

masuk kerja berkali-kali. 

 

 Responden merasa tidak berperasaan dengan sesama karyawan termasuk 

katergori rendah, ada Responden merasakan tidak berperasaan dengan sesama 

karyawan dikarenakan karyawan lain tidak tau diri kalau diberikan kebaikan. 

Sedangkan responden yang sebaliknya mengatakan tidak setuju dengan tidak 

berperasaan dengan sesama karyawan dikarenakan bila tidak berperasaan dengan 

sesama karyawan maka akan terjadi suasana kerja yang tidak harmonis antar 

sesama karyawan.  
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 Responden merasa mengerjakan pekerjaan sendiri tanpa meminta bantuan 

termasuk kategori tinggi. Diketahui bahwa karyawan merasa mengerjakan 

pekerjaan sendiri tanpa meminta bantuan dikarenakan karyawan lain mengerjakan 

pekerjaan hanya asal-asalan dan ingin cepat selesai tanpa mementingkan 

kenyamanan pelanggan.  

  

 Responden kerja tim membuat saya tidak leluasa dalam bekerja termasuk 

kategori tinggi. Diketahui bahwa karyawan setuju untuk tidak bekerja tim 

dikarenakan ada karyawan yang bekerja asal-asalan dan kadang ditegur malah 

membantah, ini yang membuat karyawan ada yang lebih suka bekerja individu. 
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4.3.4 Persepsi Responden Terhadap Burnout  (Dilihat Dari Rendahnya 

Penghargaan Atas Diri Sendiri) 

 Yaitu suatu tendensi individu untuk mengevaluasi kinerja secara negatif, 

individu yang menilai rendah dirinya sering mengalami ketidakpuasan terhadap 

hasil kerja sendiri serta merasa tidak pernah melakukan sesuatu yang bermanfaat 

bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. 

Tabel 4.7 Persepsi Karyawan Terhadap Rendahnya Penghargaan Atas Diri 

Sendiri 

NO KETERANGAN JAWABAN 

 

RATA 

RATA 

KATEGORI 

SS 

 

(5) 

(5 

S 

 

(4) 

R 

 

(3) 

TS 

 

(2) 

STS 

          

(1)       

1 Saya tidak 

bahagia ditempat 

kerja 

4 

(20) 

4 

(16) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4,5 TINGGI 

2 Beban pekerjaan 

yang banyak 

membuat saya 

frustasi 

5 

(25) 

3 

(12) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4,625 TINGGI 

3 Saya merasa 

seakan akan hidup 

dan karir saya 

tidak akan 

berubah 

8 

(40) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

5 TINGGI 

4 Saya merasa tidak 

berharga ditempat 

kerja 

5 

(25) 

3 

(12) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4,625 TINGGI 

5 saya tidak puas 

dengan hasil kerja 

saya 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(2) 

7 

(7) 

1,125 RENDAH 

RATA RATA SKOR 3,975 TINNGI 
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 Berdasarkan Tabel 4.7 bahwa presepsi karyawan terhadap rendahnya 

penghargaan atas diri sendiri termasuk dalam kategori Tinggi dengan skor rata-

rata 3,975. Skor rendahnya penghargaan atas diri sendiri yang tinggi artinya 

karyawan merasa tidak bahagia ditempat kerja, karir mereka tidak akan berubah 

serta mereka merasa tidak berharga ditempat kerja. 

        

 Responden merasa tidak bahagia ditempat kerja termasuk dalam kategori 

tinggi. Diketahui bahwa karyawan merasa tidak bahagia ditempat kerja dikarenakan 

tidak ada timbal balik antara atasan dan bawahan, atasan tidak menghargai 

karyawan, selama karyawan berkerja dipenginapan Allegria karyawan tidak pernah 

diberi motivasi oleh pimpinan, pimpinan hanya bisa menyalahkan karyawan. 

Contohnya saat tamu merusak kloset tempat duduk pimpinan tidak berani untuk 

berbicara langsung kepada tamu, melainkan pemimpin menyalahkan karyawan, 

serta karyawan yang harus mengganti kloset tempat duduk yang telah dirusak oleh 

tamu penginapan. 

 

 Responden merasa beban pekerjaan yang banyak membuat frustasi 

termasuk dalam kategori tinggi. Diketahui bahwa karyawan mengalami frustasi 

dikarenakan akibat beban pekerjaan yang banyak, jarang ada hari libur, kadang 

bekerja sampai 12 jam sehari. 

 

 Responden merasa seakan hidup dan karir saya tidak akan berubah termasuk 

dalam kategori tinggi. Diketahui bahwa karyawan merasa hidup dan karirnya tidak 

akan berubah dikarenakan tidak akan adanya kenaikan jabatan dan upah kami 

dibawah UMR. Saat ini UMR kota Pekalongan Rp1.760.000,00 sedangkan 

karyawan yang bekerja sebagai resepsionis menerima Rp 1.500.000,00 Office Boy 

menerima gaji hanya Rp 1.100.000,00 – Rp1.300.000,00. 
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 Responden merasa tidak berharga ditempat kerja termasuk dalam kategori 

tinggi. Diketahui bahwa karyawan merasa tidak berharga ditempat kerja 

dikarenakan atasan tidak memperdulikan karyawan dan atasan tidak mau tau atas 

apa yang dikerjakan oleh karyawan. Pimpinan juga pernah mengatakan kepada 

karyawan kalau bisa karyawan yang berkerja dipenginapan Allegria tidak 

menerima gaji. 

  

 Responden merasa tidak puas dengan hasil kerja yang dikerjakan termasuk 

kategori rendah. Diketahui bahwa karyawan merasa puas dengan hasil kerja mereka 

dikarenakan karyawan bekerja sudah semaksimal mungkin dengan sungguh-

sungguh.  

 

Tabel 4.8 kesimpulan presepsi karyawan terhadap kelelahan fisik, Depersonalisasi 

dan rendahnya penghargaan atas diri sendiri 

Variabel Skor Kategori 

Kelelahan fisik 3,675 Tinggi 

Depersonalisasi 3,125 Tinggi 

Rendahnya penghargaan 

atas diri sendiri 

3,975 Tinggi 

 

Dari ketiga indikator kelelahan fisik, Depersonalisasi & rendahnya penghargaan 

atas diri sendiri termasuk dalam kategori Tinggi. Dari ketiga indikator tersebut 

bahwa rendahnya penghargaan atas diri sendiri temasuk yang paling tinggi 

diatara indikator yang lain, ini disebabkan bahwa karyawan merasa tidak 

bahagia & berharga ditempat kerja. 
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4.4 Upaya Mengatasi Burnout Di Penginapan Allegria Pekalongan 

 Penginapan Allegria Pekalongan memiliki tingkat burnout yang tinggi 

seperti kelelahan fisik, depersonalisasi maupun rendahnya penghargaan atas diri 

sendiri. Burnout yang tinggi pada karyawan bisa berakibat buruk penginapan 

Allegria maupun pada karyawan itu sendiri. Upaya yang telah dilakukan oleh Ibu 

Kikim selaku pimpinan penginapan Allegria Pekalongan untuk mengatasi 

kelelahan fisik, depersonalisasi, maupun rendahnya penghargaan atas diri sendiri 

sebagai berikut. 

 Pertama Kelelahan fisik merupakan dimensi Burnout yang ditandai dengan 

kelelahan yang berkepanjangan baik secara fisik, mental, maupun emosional. 

Menurut Ibu Kikim upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kelelahan fisik 

adalah : (1) memberikan libur seminggu sekali kepada setiap karyawan. (2) 

karyawan diperbolehkan beristirahat bila sedang tidak ada pekerjaan. (3) kadang 

memberikan snack untuk para karyawan agar karyawan dapat semangat dalam 

bekerja. (4) sedang merencanakan mengajak karyawan refresing berkunjung ke 

obyek wisata Guci, dengan pergi berlibur ketempat obyek wisata bisa membuat  

karyawan mengurangi stres, keluar dari rutinitas yang monoton dll 

 Kedua Depersonalisasi yaitu kecenderungan individu untuk menjauhi 

lingkungan sosialnya, bersikap sinis, apatis, tidak berperasaan, tidak peduli 

terhadap lingkungan dan orang-orang disekitarnya. Menurut Ibu Kikim upaya yang 

telah dilakukan untuk mengatasi Depersonalisasi adalah : (1) bila ada masalah 

dengan sesama karyawan segera untuk laporan agar masalah yang terjadi sesama 

karyawan agar cepat teratasi. (2) menciptakan susasana penginapan yang nyaman 

dimana agar para karyawan menjadi satu keluarga ditempat kerja. 
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 Ketiga rendahnya penghargaan atas diri sendiri yaitu suatu tendensi individu 

untuk mengevaluasi kinerja secara negatif, individu yang menilai rendah dirinya 

sering mengalami ketidakpuasan terhadap hasil kerja sendiri serta merasa tidak 

pernah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang 

lain. Menurut Ibu Kikim upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi rendahnya 

penghargaan atas diri sendiri adalah : karyawan akan diberi uang sebesar Rp 

50.000,00. Dari pimpinan bila kamar penginapan terisi penuh. Ini dilakukan agar 

karyawan mendapat uang lemburan dari bekerja 12 jam. 

 Dari pihak karyawan sendiri mempunyai cara untuk mengatasi Burnout 

ditempat kerja dengan cara : (1) membuat lingkungan kerja yang baik seperti sering 

berkomunikasi dengan sesama karyawan, (2) dukungan sosial dari keluarga 

maupun dari teman-teman agar lebih termotivasi untuk lebih giat bekerja, (3) 

menonton video lucu, dengan menonton video lucu kita bisa sedikit terhibur dan 

bisa lebih menurunkan tingkat stres. (4) Mendengarkan musik, dengan 

mendengarkan musik yang kita suka maka akan lebih mengurangi stres dan lebih 

merilekskan pikiran. (5) Istirahat sejenak, dengan istirahat sejenak dapat 

mengurangi kecapekan dan mengurangi stres. (6) refresing, dengan melakukan 

refresing ketempat yang menghibur akan menghilangkan stres yang telah dilalui 

selama bekerja. 

 

 

 

 

 

 

 




