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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada perkembangan zaman sekarang teknologi maupun media 

semakin canggih yang membuat industri semakin berkembang dan 

maju. Kemajuan bidang industri pada saat ini menimbulkan 

permasalahan yang kompleks yang harus dihadapi oleh perusahaan. 

Perusahaan dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan agar 

perusahaannya sendiri bisa tetap maju. Adanya kemajuan dalam bidang 

industri menyebabkan semakin tinggi juga tuntutan pekerjaan atau 

beban kerja pada setiap orang. Kemajuan suatu perusahaan tidak dilihat 

dari budaya perusahaan saja tetapi dari kualitas sumber daya manusia 

(SDM) yang ikut berperan.  

Jika kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu perusahaan 

bekerja secara optimal maka akan berdampak pada peningkatan 

produktivitas perusahaan. Baik buruknya suatu perusahaan sangat 

tergantung pada sumber daya yang dimiliki perusahaan, jika sumber 

daya baik maka selama proses dalam perusahaan akan berjalan baik dan 

dapat mencapai tujuan atau sasaran yang telah dibuat.  

SDM yang terlibat dalam suatu perusahaan terdiri dari berbagai 

tingkatan atau jabatan, yaitu dari level terendah sampai tertinggi. Salah 
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satu level tersebut diduduki oleh manager. Manager menjadi aset 

penting untuk memajukan dan mengikuti perkembangan dalam 

perusahaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) manager 

adalah orang yang mengatur pekerjaan dan berwewenang dalam 

pekerjaan serta bertanggung jawab untuk membuat rencana, memimpin 

dan mengatur agar mencapai sasaran yang telah disepakati.  

Menjadi seorang manajer memang bukan perkara mudah, perlu 

bertahun-tahun pengalaman dan jam terbang serta bidang keilmuan 

yang mencukupi yang bisa menjadikan ia pantas disebut dan diangkat 

menjadi seorang manajer. Peranan seorang manajer dalam suatu 

organisasi itu sangatlah penting karena keberadaan seorang manajer 

akan menjadi motivator bagi karyawan-karyawannya (Muizu, 2017) 

 (Muizu, 2017) manager memiliki tingkatannya yang terbagi 

menjadi 3, yaitu : Top Managers, Middle Managers, dan Low 

Managers. 
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Dari bagan diatas, menurut  (Muizu, 2017) top managers 

bertanggung jawab atas pengaruh yang ditimbulkan dari keputusan-

keputusan manajemen keseluruhan dari organisasi. Keahlian yang 

dimiliki para manajer tingkat puncak adalah konseptual, artinya 

keahlian untuk membuat dan merumuskan konsep untuk dilaksanakan 

oleh tingkatan manajer dibawahnya, misal: Direktur, wakil direktur, 

direktur utama. Middle managers harus memiliki keahlian 

interpersonal/manusiawi, artinya keahlian untuk berkomunikasi, 

bekerjasama dan memotivasi orang lain. Manajer bertanggungjawab 

melaksanakan dan memastikan tercapainya suatu tujuan. Middle 

manager adalah manager yang bertanggungjawab atas segala 

pelaksanaan rencana dan penentuan tujuan yang sesuai dengan tujuan 

top managers, serta merencanakan dan menetapkan strategi untuk 

mencapai tujuan tersebut, misal: manajer wilayah, kepala divisi, direktur 

produk. Low Managers bertanggung jawab menyelesaikan rencana-

rencana yang telah ditetapkan oleh para manager yang lebih tinggi. Pada 

tingkatan ini juga memiliki keahlian yaitu keahlian teknis, artinya 

keahlian yang mencakup prosedur, teknik, pengetahuan dan keahlian 

dalam bidang khusus, misal: supervisor/pengawas produksi, mandor. 

Srivastava (2010) mengatakan manager adalah salah satu profesi 

yang melibatkan tingkat kelelahan kerja yang tinggi karena berbagai 

alasan, maka para manager selalu terkena penderitaan dengan pekerjaan 

yang melelahkannya, karena akan menimbulkan penurunan yang cukup 
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besar dalam kualitas dan kuantitas kinerja pekerjaan. Pada penelitian ini 

peneliti memilih middle manager sebagai subjek. 

Semangat dan motivasi yang tinggi sangat dibutuhkan pada 

setiap manager terkhusus pada middle manager, karena seorang middle 

manager menjadi mediator antara top manager dan first-line manager. 

Pada kenyataan tidak semua orang mampu melakukan semangat dan 

motivasi yang tinggi, jika orang yang bekerja sesuai dengan 

kemampuannya maka untuk bisa memiliki semangat dan motivasi yang 

tinggi itu sangat mudah. Seseorang yang bekerja tidak sesuai dengan 

kemampuannya kemungkinan besar dia akan mengalami kelelahan, 

apalagi di suatu perusahaan yang menuntut untuk bekerja terus-

menerus.  

Manager yang mengalami kelelahan dalam bekerja maka kinerja 

akan menurun dan akan berdampak pada perusahaan juga pada 

karyawan, karena manager menjadi tidak fokus, mudah emosi pada 

karyawan yang membuat karyawan menjadi tidak nyaman dan malas 

dalam bekerja.  

Seseorang yang mendapatkan tugas atau beban kerja yang terlalu 

berat maka sangat besar peluang akan mengalami stres. Stres yang 

terjadi secara terus-menerus akan berdampak fatal pada kondisi fisik, 

kondisi emosional dan mental para karyawan yang pada akhirnya akan 

berpengaruh pada kelelahan fisik karena menguras energi dalam 

menghadapi stres. Orang yang mengalami stres sering kali tidak 
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menyadari bahwa dirinya sedang mengalami stres. Ketika karyawan 

atau individu mengalami stres akan mempengaruhi tubuh, emosi, 

pikiran dan cara berinteraksi dengan orang lain.  

Stres yang berkepanjangan yang dialami oleh seseorang dengan 

intensitas yang tinggi akan menyebabkan terjadinya burnout. Pada 

dasarnya burnout seringkali muncul akibat dari rutinitas serta tekanan 

yang tinggi pada setiap harinya, yang mengakibatkan terjadinya 

frustrasi, dan penarikan diri dari lingkungan. Burnout bukan merupakan 

gejala dari stres melainkan burnout adalah hasil dari stres kerja yang 

tidak mampu diatasi lagi dalam keadaan yang serius. Burnout 

merupakan sindrom psikologis yang melibatkan respon terhadap stres 

berkepanjangan yang kronis dalam pekerjaannya (Maslach, Schaufeli, & 

Leiter 2001). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gorji (2011) 

yang menjelaskan tentang Kejenuhan Kerja (Burnout) dengan Kinerja 

(Job Performance), hasilnya menunjukkan subjek pegawai bank 

30,75% rata-rata mengalami kejenuhan kerja (burnout). Kejenuhan 

kerja (burnout) yang dirasakan pegawai itu yang sudah bekerja 3-5 

tahun dan dominan terjadi pada jenis kelamin laki-laki. 

Penelitian sebelumnya banyak yang berfokus untuk meneliti 

burnout pada profesi pelayanan masyarakat dan sosial seperti guru, 

dokter, perawat, dan pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan 

lainnya. Pada saat ini burnout dapat terjadi pada bermacam bidang 
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pekerjaan seperti dalam bidang industri maupun organisasi (Maslach, 

Schaufeli, & Leiter, 2001). 

Menurut Hakanen & Koivumaki (2014) burnout merupakan stres 

yang berhubungan dengan pekerjaan di mana seseorang memiliki beban 

kerja yang berat dengan gejala yang ditandai seperti tingginya tingkat 

kelelahan dalam bekerja, berkurangnya efektivitas profesional kerja, 

dan adanya sikap negatif terhadap pekerjaan. Kelelahan tersebut 

ditunjukkan dengan adanya perasaan ketegangan, terutama dalam 

kelelahan kronis yang diakibatkan dari pekerjaan yang berat. Kelelahan 

lainnya seperti sikap negatif terhadap pekerjaan, kehilangan minat 

ketika melakukan pekerjaannya, dan yang terakhir adalah rasa 

kehilangan makna bekerja dalam arti untuk apa dia bekerja. 

Sama halnya dengan burnout, hasil penelitian dari Khotimah, 

(2010) pada tahun 2010, menunjukkan bahwa burnout sebesar 65,9% 

ditentukan oleh persepsi terhadap lingkungan kerja psikologis, dan 

34,1% ditentukan oleh faktor lain.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas di atas, peneliti 

menyimpulkan bahwa burnout berpengaruh besar pada perusahaan 

karena bisa menyebabkan kerugian. Apabila karyawan mengalami 

burnout maka produktivitas karyawan tersebut menurun dan membuat 

bekerja menjadi tidak maksimal yang mengakibatkan kerugian pada 

perusahaan. Seseorang yang mengalami burnout akan memberi dampak 

negatif pada perusahaan, seperti menurunnya semangat kerja karyawan 
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diakibatkan stres yang tinggi, sering melakukan pelanggaran di tempat 

kerja akibat dari kurang fokusnya karyawan, dan permasalahan yang 

terjadi pada karyawan tidak dapat terselesaikan membuat karyawan 

menjadi stres. 

Pada penelitian yang berjudul “Job Burnout and managerial 

effectiveness relationship: Moderating effect of locus of control and 

perceived Organisational support: An empirical study on Indian 

managers” yang dilakukan oleh  Srivastava (2010) pada 550 subjek 

menunjukkan bahwa burnout memiliki dampak negatif dan signifikan 

terhadap efektivitas kinerja manajerial dengan hasil sebesar 26,6%. 

Menurut Maslach, Schaufeli, & Leiter (2001) burnout terdiri dari 

tiga dimensi yaitu kelelahan, depersonalisasi, dan penurunan prestasi 

diri. Kelelahan bisa meliputi kelelahan umum, kelemahan fisik, tidak 

mampu tidur dengan benar, disertai dengan gejala fisiologis meliputi 

kelelahan otot, sakit perut, sakit kepala dan masalah dalam pencernaan. 

Depersonalisasi adalah suatu kondisi di mana seseorang merasa tidak 

bahagia dengan dirinya sendiri, kurangnya rasa percaya diri, tidak 

efektif dalam melakukan pekerjaan, dan merasa keraguan dalam diri 

sendiri. Penurunan prestasi diri ditandai dengan kecenderungan untuk 

mengevaluasi diri sendiri secara negatif, terutama yang berkaitan 

dengan pekerjaan dengan klien. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti kepada 

middle manager pada bulan Mei 2018 di Kota Palembang. Peneliti 
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menemukan bahwa subjek sering menunjukkan emosi negatif, ketika 

ada masalah kecil dalam keluarga subjek menanggapi dengan sikap 

emosinya (marah) kepada keluarga. Subjek juga sering mengalami sakit 

kepala ketika pulang kerja yang membuat subjek sering ke rumah sakit 

melakukan pemeriksaan, dan terkadang muncul rasa kurang percaya diri 

dalam menyelesaikan tugasnya di kantor.  

Setelah melakukan observasi, peneliti juga melakukan 

wawancara kepada subjek, berdasarkan hasil wawancara subjek 

menjelaskan bahwa dirinya mengalami kelelahan dalam bekerja, karena 

menurut subjek pekerjaannya sangat banyak itu yang membuat subjek 

cepat emosi, setiap akhir bulan subjek bekerja secara lembur karena 

harus membuat pembukuan. Selain itu, subjek juga diwajibkan untuk 

mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) itu membuat subjek 

mendapatkan pekerjaan tambahan karena harus membuat makalah 

mengenai hasil dari pelatihan tersebut, ditambah makalah subjek sering 

ditolak oleh atasan. Maka dari itu subjek menjadi kurang percaya diri.  

Faktor burnout yang biasa muncul pada karyawan adalah 

lingkungan yang kurang baik seperti adanya ketidaksesuaian antara 

harapan karyawan dengan apa yang diberikan oleh perusahaan kepada 

karyawan, dan adanya persaingan antara sesama rekan kerja yang tidak 

sehat. Hal seperti itu merupakan kondisi lingkungan kerja psikologis 

yang menjadi pemicu terjadinya burnout pada diri karyawan. 

Perusahaan harus menciptakan lingkungan kerja psikologis yang baik 
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agar bisa menimbulkan rasa aman, rasa diterima, rasa dihargai, dan 

perasaan berhasil pada diri karyawan (Sihotang, 2004) 

Menurut Schaufeli dan Bakker (2004) burnout dapat dihindari 

pada individu yang selalu aktif melibatkan dirinya pada perusahaan, 

individu yang memiliki engagement (keterlibatan) pada perusahaan, 

individu yang merasa dirinya dihargai di perusahaan. Ketika karyawan 

memiliki keterlibatan kepada perusahaan dimana dia bekerja akan 

sangat mudah mendapatkan semangat kerja yang tinggi, dengan begitu 

karyawan yang memiliki engagement yang tinggi maka akan 

berpengaruh besar terhadap perusahaan dan dapat mengurangi 

terjadinya burnout dalam perusahaan. 

Engagement dapat diartikan sebagai status keterikatan karyawan 

dengan perusahaan dimana dia bekerja. Maksudnya ialah seorang 

karyawan memiliki rasa ikatan yang sangat spesial dengan perusahaan 

oleh sebab itu karyawan dengan sepenuh hati melakukan apapun untuk 

memajukan perusahaan dengan bekerja secara optimal.  

Pada perkembangan saat ini employee engagement merupakan 

topik perbincangan yang menarik dalam bidang industri. Pengertian dari 

employee engagement pertama kali ditemukan oleh Kahn pada tahun 

1990. Menurut Kahn (1990), employee engagement adalah adanya 

hubungan dengan pekerjaan di mana keterlibatan karyawan sepenuhnya 

terjadi secara fisik, kognitif, dan juga emosional antara karyawan 

dengan perannya dalam sebuah pekerjaan.  
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Christianty (2016) 

menunjukkan bahwa employee engagement mempengaruhi burnout 

pada karyawan sebesar 45% sedangkan sisanya 55% dipengaruhi oleh 

faktor lainnya. Faktor lain tersebut seperti karakteristik organisasi, 

persepsi terhadap organisasi, dan karakteristik individu. Karyawan yang 

memiliki engagement yang tinggi maka dia memiliki ketahanan untuk 

tidak mudah mengalami burnout. 

Ciri-ciri orang yang engaged menurut Schaufeli, Salanova & 

Bakker (2002) yaitu memiliki energi yang tinggi dan ketahanan mental 

saat bekerja, memiliki rasa antusiasme dan tantangan ketika bekerja, 

serta mampu berkonsentrasi penuh dan menjadi sangat asyik dalam 

pekerjaan.  

Berbagai hasil penelitian yang ada seperti penelitian Loice 

(2013), menunjukan bahwa tingkat engagement yang tinggi akan 

memberikan keuntungan pada perusahaan di mana dia bekerja, antara 

lain peningkatan profit sebesar 12%, peningkatan pendapatan 

operasional sebesar 19%, dan lebih banyak. Di dalam perusahaan, tinggi 

rendahnya employee engagement dapat dipengaruhi dalam banyak hal 

seperti faktor dalam diri karyawan yang meliputi kemampuan, motivasi, 

etos kerja dan faktor organisasi (Cohen, 2007) 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Schaufeli dan 

Bakker (2004) mengatakan bahwa employee engagement dengan 

burnout berkorelasi negatif. Sama halnya juga pada penelitian Llorens-
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Gumbau dan Salanova-Soria (2014) mengemukakan bahwa ada 

hubungan negatif antara employee engagement dan burnout. 

Berdasarkan pendapat ahli diatas, peneliti menyimpulkan bahwa 

semakin tinggi atau semakin rendahnya employee engagement akan 

mempengaruhi burnout pada karyawan. 

Perilaku engaged pada karyawan akan memberikan dampak yang 

positif bagi perusahaan di mana dapat meningkatkan kedisplinan 

karyawan, dapat memberikan kepuasaan kepada orang lain, dalam 

bekerja akan lebih semangat, peduli dalam hal mewujudkan visi dan 

misi perusahaan, dan akan merasakan kenyaman di perusahaan di mana 

dia bekerja, sehingga karyawan tidak ada rasa ingin mengundurkan diri 

dari perusahaan. Sebaliknya, ketika karyawan mengalami dissengaged 

maka akan cenderung memunculkan perilaku yang tidak pantas, 

sehingga pada akhirnya akan ada penolakan pada tujuan atau visi dan 

misi yang sudah ditetapkan perusahaan. 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Vazirani 

(2007) menunjukkan bahwa karyawan yang tidak engaged, sering 

merasa diabaikan di perusahaan karena menganggap dirinya tidak 

memiliki hubungan yang produktif. Hal ini berarti employee 

engagement yang rendah akan menyebabkan dampak negatif bagi 

perusahaan. 

Berdasarkan penjelasan mengenai burnout dan employee 

engagement diatas, maka peneliti berasumsi bahwa semakin tinggi 
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employee engagement, dapat mencegah terjadinya burnout di 

perusahaan. Oleh karena itu pertanyaan dalam penelitian ini adalah 

tentang ”apakah ada hubungan antara employee engagement dengan 

burnout pada middle manager? ”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan burnout 

pada middle manager ditinjau dari employee engagement. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

ilmiah dalam bidang psikologi khususnya bidang psikologi industri 

dan organisasi mengenai hubungan employee engagement dengan 

burnout pada middle manager.  

 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat menjadi informasi bagi perusahaan dan 

bagi subjek mengenai tingkat burnout, dan employee engagement. 

Berdasarkan informasi yang didapat, informasi tersebut dapat 

menjadi acuan untuk memerbaiki burnout pada middle manager.   

 

 


