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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.01. Latar Belakang Masalah 

Dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, setiap orang sangat 

membutuhkan memori untuk menunjang aktivitas. Dalam Psikologi memori 

merupakan proses pengkodean, penyimpanan dan pemanggilan kembali 

informasi (retrieval) oleh manusia dan organisme lainnya. Memori secara 

fisiologis adalah hasil dari perubahan kemampuan penjalaran sinaptik dari 

satu neuron ke neuron berikutnya, sebagai akibat dari aktivitas neural 

sebelumnya (Guyton & Hall, dalam Nevid 2017). Jadi, memori adalah 

keseluruhan proses fungsi mental yang berpusat di otak untuk memunculkan 

kembali pengetahuan tertentu tentang pengalaman masa lalu melalui 

tahapan menangkap atau menerima, memberi kode, menyimpan, 

mereproduksi, dan memanggil atau memunculkan kembali. 

 Menurut Atkinson dan Shiffrin sistem memori dibedakan menjadi tiga. 

Pertama, sistem ingatan sensorik mencatat informasi atau stimuli yang 

masuk melalui salah satu panca indera dan jika informasi tersebut 

diperhatikan maka informasi tersebut akan ditransfer ke sistem ingatan 

jangka pendek. Kedua, sistem jangka pendek menyimpan informasi yang 

ada selama 30 detik dan hanya beberapa bongkahan informasi yang 

tersimpan dan lalu dapat disimpan dan dipelihara di sistem memori jangka 

pendek dalam suatu saat. Ketiga, memori jangka panjang, setelah berada di
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memori jangka pendek, informasi tersebut dapat di transfer lagi 

dengan proses pengulangan ke sistem ingatan jangka panjang untuk 

disimpan, atau informasi yang ada hilang/ terlupakan dikarenakan 

tergantikan oleh tambahan bongkahan informasi yang baru (dalam 

Bhinety,2008). 

 Suparmi (2010) mengatakan memori jangka pendek adalah 

penyimpan informasi yang aktif dan hanya bertahan sehingga 30 detik 

sebelum informasi dilakukan pengulangan dan di pindahkan ke memori 

jangka panjang, oleh karena itu memori jangka pendek adalah penghubung 

pertama dari memori jangka panjang. Memori jangka pendek sangat penting 

bagi karyawan.  Memori jangka pendek sangat berhubungan dengan 

pekerjaan karyawan.  Pekerjaan karyawan merupakan proses mengenai 

persepsi, kontrol tindakan, aspek persepsi pengolahan bahasa. Contohnya 

yaitu pada pengecekan sistem quality control, informasi yang diterima oleh 

pekerja ditunjukan dengan kode ataupun signal yang memiliki beberapa arti 

lalu operator akan bekerja dibagian tersebut melakukan persepsi, intelektual 

dan kontrol rindakan. Selain aktivitas tersebut, terdapat beberapa aktivitas 

proses didalam industri yang membutuhkan memori jangka pendek.  

Memori jangka pendek dibutuhkan karena dengan memori karyawan 

dapat menjalankan tugas yang dihadapi setiap harinya secara efektif. 

Karyawan dalam perusahaan manapun harus memiliki kemampuan memori 

jangka pendek yang tinggi, apabila karyawan mengalami masalah pada 
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memori jangka pendeknya seperti lupa apa yang harus dikerjakan maka 

akan mengganggu pekerjannya dan berdampak pada perusahaan  

Menurut Medin ( dalam Suparmi,2010) memori mempunyai banyak 

fungsi dalam melaksanakan tugas, karyawan butuh  memiliki kemampuan 

memori yang baik. Memori sangat berperan bagi karyawan seperti 

melakukan tugas paling sederhana hingga tugas yang paling sulit, 

memahami pembicaraan, membentuk serta menjalankan tujuan-tujuan 

personal dan juga mengingat nama klien. Jika karyawan terkena masalah 

memori tersebut maka akan berdampak buruk pada tidak hanya pada 

karyawan tetapi juga bagi perusahaan. Dalam perusahaan dapat terjadi 

ketidak organisiran pekerjaan, kelalaian yang menyebabkan kerugian untuk 

perusahaan, produktivitas dan pendapatan perusahaan berkurang. Dampak 

individu yang mengalami gangguan memori yaitu karyawan sulit untuk 

mengingat pertemuan dan tugas penting, apabila ini terjadi terus menerus 

karyawan dapat diberhentikan dalam pekerjaannya (Winters,2010). 

Memori dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi fisik 

dan emosi seseorang. Kondisi fisik ini berupa kelelahan yang dirasakan. Jika 

seseorang mengalami kelelahan maka akan berpengaruh juga pada 

kemampuan memori yang dimiliki. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Wojcik dkk ( 2006)  pada 465 karyawan di New Zealand ditemukan bahwa 

terdapat 32,3 % karyawan mengalami kelelahan berat dan 88,8% mengalami 

masalah pada memori mereka.  
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Selain itu memori juga dipengaruhi oleh stres. Setiap pekerjaan tidak 

jauh dengan stressor, dan ada beberapa tekanan dalam pekerjaan yang 

harus dihadapi oleh seseorang. Apabila seseorang tidak memiliki kesiapan 

yang kuat maka tekanan tersebut menjadi stressor. Jika sudah seperti itu 

maka akan banyak pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan padahal 

karyawan memiliki deadline pekerjaan yang lain dan kejadian seperti ini akan 

terus berulang. Bukan tanpa alasan mengapa hal tersebut bisa terjadi, 

karena setiap manusia pasti memiliki batasan dalam beraktivitasnya dan 

pekerjaannya.  

Pada penelitian mengenai konsekuensi stres jangka panjang pada 

otak dan kognitif  (Golonka,dkk,2017) menemukan bahwa stres jangka 

panjang beruhubungan dengan penurun subjektif evaluasi memori dan fungsi 

kognitif 

Burnout adalah hasil dari stress yang berkepanjangan tetapi hal 

tersebut tidak sama dengan stress yang berlebihan. Stress pada umumnya 

terjadi karena tuntutan berlebihan dari fisik dan secara psikologis. Orang 

yang terkena stress dapat berpikir bahwa mereka dapat menjadi lebih baik 

jika mereka dapat mengendalikan hal yang membebani dirinya. Sedangkan 

burnout adalah perasaan tidak cukup. Orang yang terkena burnout merasa 

kosong, motivasi yang berkurang, dan tidak peduli dengan sekitar. 

Terkadang, orang yang terkena burnout tidak dapat melihat adanya harapan 

perubahan positif didalam situasi yang mereka alami. Selain itu, karyawan 
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sadar jika sedang mengalami stress, tetapi seseorang tidak menyadari 

burnout sedang terjadi ( Smith,dkk,2007).  

Seorang karyawan yang terkena burnout akan mengalami 3 tahapan. 

Tahap pertama, gejala yang dialami masih ringan. Pada tahapan ini 

seseorang mungkin merasakan kelelahan ketika harinya berakhir. Selain itu 

juga merasa tidak diakui, frustasi, gelisah, dan merasa menderita dari sakit 

nyeri yang tidak dapat dijelaskan. Seorang karyawan juga dapat merasakan 

jika mereka gagal dalam melakukan pekerjaannya dan karyawan  akan 

merasakan kegelisahan keesokan harinya. Tahap kedua, seorang yang 

sudah mencapai tahap kedua ini, gejala yang dialami ini dapat bertahan lebih 

lama.  Pada tahap kedua ini seseorang mulai merasa berkecil hati, apatis, 

atau frustasi. Gejala lain yang dapat dialami yaitu perasaan terkontrol oleh 

jadwal dan bosan yang tiada henti. Tahap ketiga, pada tahap ini burnout 

menjadi semakin serius. Gejala yang dialami menjadi menetap, dan jika tidak 

diobati dapat berubah menjadi gangguan jiwa dan fisik seperti depresi, 

gelisah, insomnia  (Howard, 2015).  

Dampak buruk yang dapat terjadi jika burnout yang ditemukan oleh  

Ekstedt dan Fagerberg ( 2004)  pada penelitian yang dilakukan pada 8 orang 

dimana subjeknya yaitu lima wanita dan tiga pria dengan rentang umur 30 

hingga 56 tahun. Pada penelitian ini ditemukan dampak burnout yaitu 

membuat subjek merasa terbenani dengan pekerjaannya, perasaan 

hilangnya kontrol diri, merasa lelah, kecewa, dan tertekan, terputusnya 

hubungan dengan orang lain karena kesibukannya yang dimilikinya. Dampak 
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buruk lainnya yang ditemukan berpengaruh pada fisik dan mental seperti 

pusing yang berlebihan, mual, insomia, tidak nyaman, cemas, dan gelisah. 

Subjek dalam penelitian ini juga merasakan tidak dapat memenuhi kewajiban 

dan memburuknya fungsi kognitif dalam hal konsentrasi dan pengambilan 

keputusan. Gejala tersebut juga diikuti dengan kegagalan pada memori 

jangka pendek, subjek mengatakan bahwa Ia tidak dapat mengingat 

bagaimana cara melakukan hal yang familiar, lupa cara menjalani pekerjaan, 

dan karena itu mereka membutuhkan waktu untuk mengejar ketertinggalan.  

Pada ulasan yang diterbitkan oleh Deligkaris,dkk (2014)  ditemukan 

bahwa burnout berhubungan dengan penurunan pada tiga fungsi kognitif 

utama yaitu executive function, memori dan atensi yang ditemukan pada 

hasil test psychometric. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Oosterholt (2012) tentang 

Burned Out Cognition – Cognitive Functioning of Burn Out Patient yaitu 

perbandingan kognitif pada 16 karyawan yang burnout dan 16 karyawan 

yang sehat ditemukan bahwa karyawan yang mengalami burnout memiliki 

skor yang lebih tinggi pada masalah fisik dan mental, dan juga mengalami 

masalah kognitif. 

Menurut Forbes (Lafrens, 2018), diperkirakan 95% bisnis di Amerika 

telah dipengaruhi oleh karyawan yang burnout. Tanda-tanda burnout yang 

terlihat pada karyawan menurut Forbes ini yaitu produktivitas karyawan 

berkurang dan karyawan merasa tidak bahagia, kualitas kerja karyawan 

menjadi menurun, meningkatnya sinisme dan complaint, dan terakhir 
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karyawan kurang terlibat pada kegiatan organisasi dan kerja tim. Adapun 

dampak burnout pada perusahaan yaitu produktivitas tim menjadi rendah, 

terciptanya masalah dalam perusahaan,  kehilangan pekerja, dan turnover 

pada karyawan. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti melihat bahwa kemampuan 

memori yang baik sangat dibutuhkan oleh seseorang karyawan dalam 

melakukan pekerjaannya, namun jika seorang karyawan terkena burnout, 

memori tidak akan berproses secara optimal, pada akhirnya akan mengalami 

beberapa hambatan yang berpengaruh pada kinerjanya dan dapat 

merugikan karyawan maupun perusahaan. Karena itu burnout sangat penting 

untuk diteliti sebab adanya sudah menimbulkan kerugian baik bagi individu 

burnout maupun perusahannya. Penulis tertarik untuk mengetahui apakah 

ada hubungan antara burnout dengan kemampuan memori jangka pendek 

pada karyawan? 

1.02.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

burnout dan memori jangka pendek pada karyawan.  

1.03. Manfaat Penelitian 

1.03.01. Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan ilmu 

Psikologi pada bidang Psikologi Industri dan Organisasi (PIO) dan juga 

bidang kesehatan mental  diindonesia mengenai fenomena burnout yang  

dapat menganggu kinerja memori  pada karyawan. 
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1.03.02. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi  bagi karyawan 

dan perusahaan mengenai bagaimana cara  untuk memperbaiki burnout 

pada karyawan dan kemampuan memori jangka pendek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


