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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi saat ini, akses untuk mendapatkan 

berbagai informasi semakin mudah dan cepat, selain itu kecanggihan 

teknologi mengalami perkembangan yang terus menerus dengan 

pesat. Sebuah perusahaan untuk dapat bertahan pada era ini harus 

dapat melakukan perkembangan secara terus menerus agar tidak 

tertinggal oleh perusahaan lain. Hal ini menyebabkan munculnya 

persaingan global antar perusahaan semakin tinggi dengan tantangan 

serta permasalahan yang lebih kompleks dan berujung pada tuntutan 

bagi perusahaan semakin meningkat. Perusahaan dituntut untuk lebih 

responsif dalam perbaikan dan perkembangan yang berkaitan dengan 

pembangunan dan kemajuan perusahaan. Teece (dalam Manurung, 

2010, h. 129) mengatakan bahwa pemenang persaingan global adalah 

perusahaan yang memberi responsiveness dalam berinovasi, 

manajemen untuk berkoordinasi secara efektif dan menempatkan 

kompetensi internal maupun eksternal perusahaan dengan cepat dan 

tepat. Kemampuan bersaing perusahaan dapat diwujudkan dengan 

meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki sebagai salah satu 

aset untuk melaksanakan strategi dalam meningkatkan efisiensi, 

efektivitas, dan kemampuan bersaing (Manurung, 2010, h.127). 
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Sumber daya perusahaan yang harus dikelola dengan baik yaitu 

sumber daya manusia di samping sumber daya lain seperti contohnya 

modal (Hariandja, 2007, h. 2). Hal ini diperjelas oleh pernyataan Idris 

(2016, h. 12) bahwa suatu negara yang memiliki Sumber Daya 

Manusia yang tinggi dengan Sumber Daya Alam yang relatif rendah 

akan memiliki daya saing nasional dan juga tingkat kemakmuran lebih 

tinggi dibandingkan dengan negara yang memiliki Sumber Daya 

Alam melimpah namun dengan Sumber Daya Manusia yang rendah 

kualitasnya. Tujuan, visi, dan misi organisasi dibuat untuk 

kepentingan manusia dan dalam pelaksanaannya dikelola oleh 

manusia pula, sehingga SDM dapat dikatakan merupakan faktor 

sentral dalam suatu organisasi (Purnaya, 2016, h. 3). Sumber Daya 

Manusia (SDM) adalah sumber daya yang hidup dan mampu 

melakukan perubahan dinamis dan bermanfaat (Muhyi, Muttaqin, & 

Nirmalasari, 2016, h. 14). 

Berdasarkan filosofi A. Carneige, aset terbesar perusahaan 

adalah Sumber Daya Manusia, karena tanpa SDM yang andal 

perusahaan tidaklah berarti (Royan, 2007, h. 117). Sejalan dengan 

filosofi A. Carniege, Rusdi & Hidayat (2008, h. 86) mengatakan 

bahwa hidup dan mati sebuah organisasi bergantung pada kualitas 

SDM-nya. Sumber daya manusia merupakan faktor penting agar 

mencapai fungsi organisasi yang efektif karena diakui bahwa SDM 

merupakan suatu alat yang berharga untuk meningkatkan 

produktivitas (Griffin, 2004, h. 414). Keberhasilan sebuah perusahaan 

tidak hanya ditentukan oleh faktor teknologi saja namun juga 
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melibatkan faktor manusia. Sumber daya manusia berperan sebagai 

penggerak dalam organisasi untuk melakukan seluruh kegiatan 

operasional perusahaan (Tangkilisan, 2005, h. 182).  

Sebuah perusahaan tentunya memilih kandidat terbaik untuk 

dapat bekerja di perusahaannya sebagai seorang karyawan. Beberapa 

perusahaan bahkan melakukan proses seleksi yang panjang dengan 

berbagai tes seperti contohnya tes kesehatan, psikotes, dan tes 

kemampuan dasar. Serangkaian tes seleksi karyawan tersebut 

menunjukkan betapa perusahaan menginginkan seorang karyawan 

yang terbaik dari sekian banyak pelamar. Seseorang tersebut ialah 

salah satunya mereka yang sehat baik fisik dan mentalnya. Tidak 

kalah penting dari kedua aspek sebelumnya yaitu fungsi kognitifnya 

sehingga karyawan dapat berpikir dan mengerjakan pekerjaannya 

dengan optimal bagi kemajuan organisasi.  

Fungsi kognitif manusia memiliki 5 bagian pokok yaitu atensi, 

kemampuan bahasa, memori, visual ruang, dan fungsi eksekutif 

(Dahlan, 1999, h.17). Kelima aspek tersebut dibutuhkan bagi 

seseorang dalam bekerja maupun beraktifitas sehari-hari. Seorang 

karyawan idealnya terlepas dari gangguan fungsi luhur sehingga tidak 

mengganggu aktivitasnya dalam mengerjakan pekerjaannya. Caixeta, 

dkk. (2012, h.199) mengatakan bahwa gangguan pada fungsi 

eksekutif dapat mengganggu efektivitas performa kerja termasuk 

kemampuannya dalam bekerja, sehingga peneliti tertarik untuk 

berfokus pada salah satu aspek fungsi kognitif yaitu fungsi eksekutif 

pada karyawan. 
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Goldstein dan Naglieri (2014, h. 4) mengatakan bahwa 

executive function paling tepat direpresentasikan sebagai suatu 

fenomena tunggal, dikonseptualisasikan sebagai efisiensi seorang 

individu dalam memeroleh pengetahuan dan memecahkan masalah 

dengan baik pada 9 area yaitu perhatian, regulasi emosi, kelenturan, 

kontrol penghambatan, inisiasi, organisasi, perencanaan, pemantauan 

diri, dan memori kerja. Secara umum, executive function dapat 

dianggap sebagai seperangkat kemampuan yang dibutuhkan untuk 

membimbing perilaku menuju suatu tujuan, terutama pada situasi 

yang tidak rutin (Banich dalam Barkley, 2012, h. 7). Definisi lain yang 

tidak jauh berbeda dikemukakan oleh Willis (2008, h.278) bahwa 

executive function merupakan proses kognitif yang melatih kontrol 

sadar emosi dan pikiran manusia berperan dalam organizing, 

analyzing, sorting, connecting, planning, prioritizing, sequencing, 

self-monitoring, self-correcting, assessment, abstracting, problem 

solving, attention focusing, dan linking information to appropriate 

actions.  

Miyake, dkk. (2000 h. 49) mengatakan bahwa fungsi eksekutif 

terdiri dari 3 dimensi yaitu updating & monitoring dari representasi 

memori kerja, penghambatan respon, dan berpindah tugas atau 

mental. Fungsi eksekutif terletak pada bagian otak prefrontal cortex 

(Willis, 2008, h.278). Daerah korteks ini telah dianggap sebagai 

tempat intelektual yang lebih tinggi, karena perbedaan diantara otak 

monyet dengan manusia yaitu sangat menonjolnya daerah prefrontal 

pada manusia (Guyton, 1991, h. 491). 
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Contoh kasus seseorang yang mengalami gangguan executive 

function setelah trauma otak yang berprofesi sebagai seorang dokter 

di sebuah organisasi kesehatan dan sudah 9 tahun bekerja. 

Berdasarkan pengakuan dari atasannya setelah trauma dampaknya 

dokter tersebut menjadi banyak menghabiskan waktu pada aktivitas 

rutin dan tidak dapat beradaptasi dengan masalah dan situasi yang 

berubah (Cramon & Cramon, 1994, h. 399). Kasus lain mengenai 

seorang perawat sudah berselang satu tahun mengalami tidak cakap 

dan lemah dalam membuat prioritas pada tugas. Ketika bekerja, ia 

melewatkan beberapa pertemuan, bahkan pada suatu kesempatan 

perawat tersebut pernah berusaha memberikan perawatan kepada 

pasien yang salah, ia juga mengalami kesulitan dalam memfokuskan 

perhatian. Perawat ini kemudian di tes oleh neurologist dan hasilnya 

ia mengalami fungsi eksekutif yang terganggu (Rabinovici, Stephens, 

dan Possin, 2015, h. 656).  

Kasus-kasus pekerja dengan gangguan fungsi eksekutif 

menunjukkan bahwa pekerja tersebut dapat merugikan banyak pihak. 

Selain diri sendiri dalam aktifitasnya sehari-hari terganggu, 

merugikan klien ataupun pasien yang dihadapi saat bekerja namun 

juga merugikan organisasi atau perusahaan tempat ia bekerja. 

Executive function di tempat kerja mengacu pada interaksi intelektual, 

persepsi dan penalaran untuk melakukan fungsi sehari-hari pada area 

pemecahan masalah, inisiasi, pemantauan diri, multi-tasking, 

perpindahan tugas, penghambatan respon, penalaran abstrak serta 

perencanaan dan organisasi (Bade, 2010). Multi-tasking sebagai salah 
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satu fungsi yang diatur oleh fungsi eksekutif merupakan aspek 

karyawan dambaan perusahaan saat ini. Survei yang dilakukan Career 

Builder dan Robert Half International pada tahun 2009 menghasilkan 

bahwa 36% perusahaan menginginkan karyawan yang multi-tasking, 

bahkan aspek tersebut dianggap lebih penting dari seseorang yang 

memiliki inisiatif besar (31%) dan kreatif (21%) (Robert Half 

International, 2009, h.3).  

Rosen (2018, h.1) mengatakan bahwa gangguan pada fungsi 

eksekutif dapat menyebabkan masalah ketika bekerja yang terkait 

dengan efisiensi kerja, fleksibilitas kerja, detail, dan diplomasi kerja. 

Efisiensi kerja menjadi bermasalah karena kurangnya perencanaan 

dan pengelolaan waktu, sehingga menjadi sering melewatkan 

deadlines. Pekerjaan tidak selalu dapat diprediksi, kurangnya memori 

kerja, dan pengorganisasian mengakibatkan seseorang kesulitan 

menghadapi tugas yang berubah, seperti seorang chef yang kesulitan 

berpindah ke salad station tetapi justru menuju appetizer station. 

Kurangnya perhatian menjadikan karyawan tidak mengingat detail 

tugas yang diberikan sehingga bisa saja salah membawa hasil laporan 

ketika menghadiri rapat. Kesulitan dalam mengendalikan impulse dan 

self-monitoring menjadikan seseorang tanpa sadar melakukan 

tindakan atau berkata yang tidak pantas sehingga mengganggu 

diplomasi kerjanya karena kesulitan dalam menjalin hubungan baik 

dengan teman kerjanya ataupun bosnya.  

Terganggunya fungsi eksekutif dapat disebabkan oleh 

gangguan metabolik, intoksikasi, infeksi serebral, trauma kepala, 
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tumor otak, degenerasi, dan lesi lobus frontalis (Dahlan, 1999, h.18). 

Gangguan fungsi eksekutif disebut dysexecutive syndrome atau 

excutive dysfunction. Kerusakan pada lobus frontal disebut juga 

‘dysexecutive syndrome’ (Chan, 2001, h.551). Folha (2017, h. 50) 

dalam penelitiannya menunjukkan bahwa stres kronis dapat 

mengganggu pematangan sinaptik dari prefrontal korteks pada lobus 

frontal dan berpengaruh negatif pada perilaku yang dikelola oleh 

sirkuit ini.  

Kondisi stres kronis dapat ditemukan pada orang-orang yang 

mengalami burnout. Burnout adalah sebuah reaksi menghadapi stres 

kerja yang kronis, bercirikan dengan tiga gejala yaitu exhaustion, 

cynicism, dan feeling of reduced professional efficacy (Oosterholt, 

dkk., 2014, h. 400). Pendapat serupa juga dikemukakan Cherniss 

(1987, h. 20-21), ia mendefinisikan burnout yaitu perubahan perilaku 

sebagai respon terhadap stres yang disebabkan oleh pekerjaannya 

dalam bentuk menarik diri secara psikologis dari pekerjaan sehingga 

sikap yang dimunculkan menjadi apatis, sinis, dan kaku. 

Schaufeli & Enzman (1998, h. 25) dalam observasi klinisnya 

mengindikasi bahwa orang dengan level burnout tinggi sering 

mengeluh gangguan perhatian & memori, afektif tidak stabil, dan 

fleksibilitas terbatas dalam menghadapi tugas baru dan berubah. 

Gangguan yang dikeluhkan tersebut juga merupakan gangguan yang 

diatur oleh fungsi-fungsi eksekutif seseorang. Beberapa penelitian 

lain sebelumnya pada performa kognitif juga menemukan bahwa 

penderita burnout defisit pada fungsi eksekutifnya (Marek, 2014, h. 
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281). Gejala-gejala yang dimunculkan setelah seseorang mengalami 

burnout termasuk juga bermacam kurangnya fungsi eksekutif 

sehingga menyebabkan tidak masuk kerja, dan terlambat bekerja 

(Snyder, 1999, h.58). Hal ini disebabkan karena executive function 

dan korteks prefrontal adalah yang pertama dan paling menderita 

ketika seseorang mengalami stres, sedih, kesepian, dan kurang tidur 

(Diamond, 2013, h. 19).  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Hubungan Antara Burnout 

dengan Executive Function pada Karyawan”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka 

rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

“Apakah terdapat hubungan antara Burnout dengan Executive 

function pada karyawan?” 

 

C. Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan burnout 

dengan executive function pada karyawan.  

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan ilmu 

psikologi khususnya terhadap pengembangan ilmu psikologi 
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industri dan organisasi terkait burnout dan executive function 

pada karyawan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

untuk mengendalikan executive function terutama dalam 

kaitannya dengan burnout pada karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


