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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.01. Latar Belakang Masalah 

Pada hakikatnya depresi dapat muncul pada siapa saja dan dimana saja, 

termasuk di dalam lingkungan pekerjaan. Depresi sendiri didefinisikan sebagai 

sebuah gangguan perasaan (mood) yang ditandai dengan kemurungan, dan 

kesedihan yang mendalam dan berkelanjutan sehingga mengakibatkan hilangnya 

kegairahan hidup, dan mengalami gangguan dalam menilai realitas (Hawari, 

2001). Depresi, menurut Ginting, Naril, Van Der Veld, Srisayekti, Becker (2013) 

memiliki tiga dimensi utama, yaitu dimensi kognitif yang berhubungan dengan 

pemikiran kegagalan di masa lalu, dimensi somatis yakni perasaan kelelahan atau 

keletihan, dan dimensi afektif yang mencangkup munculnya perasaan kesedihan 

pada diri seseorang. Depresi juga memiliki beragam jenis diagnosis, mulai dari 

distruptive mood dysregulation disorder, depresi mayor, depresi persisten, 

premenstrual dysphoric disorder, substance, depresi dengan kondisi medis, 

depresi lain, dan depresi yang belum terspesifikasi (American Psychiatric 

Association, 2013). 

Depresi mulai menarik perhatian banyak kalangan dewasa ini dikarenakan 

banyaknya data penderita depresi di dunia termasuk di Indonesia menunjukkan 

peningkatan yang cukup signifikan. Menurut World Health Organization (WHO, 

1974) terdapat 17% pasien-pasien yang berobat ke dokter adalah pasien dengan 

gangguan depresi, dan diperkirakan terdapat 3% orang dengan depresi dari 

seluruh populasi masyarakat di dunia. Sementara itu menurut data Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia, di tahun 2016 terdapat sekitar 14 juta penduduk di 
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Indonesia di atas usia 15 tahun mengalami gangguan kejiwaan dengan gejala-

gejala depresi dan kecemasan. 

Data terbaru WHO yang dikutip oleh CNN Indonesia tahun 2017 

menyatakan bahwa terdapat sekitar 300 juta orang di dunia mengalami masalah 

depresi, angka ini telah naik sebanyak 15% dari tahun 2005. Selain itu, kasus 

depresi pada karyawan sendiri juga sudah banyak terjadi, menurut data yang 

dikutip oleh Tempo.co di tahun 2017, berdasarkan prevalensi gangguan depresi 

di dunia, 50 persen kasus depresi terjadi pada usia produktif yakni 20-50 tahun.  

Selain data di atas, pada tahun 2018, WHO menyatakan bahwa setiap 40 

detik, seseorang memilih untuk mengakhiri hidupnya. Hal ini setara dengan 

800.000 jiwa meninggal dunia akibat bunuh diri. Tindakan bunuh diri tersebut 

didukung oleh banyak faktor terkait, depresi adalah salah satunya. Menurut 

Dirgayunita (2016) pula, sebanyak 40% penderita depresi di dunia memilih untuk 

mengakhiri hidupnya. Selain itu, WHO memprediksi bahwa pada tahun 2020, di 

negara-negara berkembang, depresi akan menjadi salah satu gangguan mental 

yang banyak dialami dan depresi berat akan menjadi penyebab kedua terbesar 

kematian setelah serangan jantung. Lalu menurut WHO pula depresi merupakan 

penyebab utama munculnya masalah kesehatan mental dan ketidakmampuan di 

seluruh dunia. Oleh sebab itu, fenomena depresi harus diminimalisir sejak dini 

agar tidak memunculkan dampak negatif, tidak hanya untuk diri sendiri namun juga 

orang lain, termasuk di dalamnya perusahaan tempatnya bekerja. 

Fenomena peningkatan depresi yang terjadi belakangan inilah yang 

akhirnya mengundang beberapa ahli untuk meneliti keterkaitannya dengan 

beberapa gangguan lain, salah satunya adalah keterkaitannya dengan burnout. 

Apakah burnout merupakan sebuah bentuk dari depresi ataukah keduanya 
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merupakan dua hal yang berbeda hingga kini masih tetap menjadi objek 

kontroversi penelitian, pertimbangan yang tidak cukup heterogen untuk gangguan 

depresi dan tidak adanya kriteria diagnosis konsensual untuk burnout dalam 

penelitian memunculkan hambatan untuk resolusi masalah yang diajukan (Bianchi, 

Schonfeld, & Laurent, 2015). Bahkan sesuai dengan pencarian di internet yang 

dilakukan peneliti, di Indonesia sendiri belum ada yang melakukan penelitian 

terkait ada atau tidaknya hubungan yang signifikan antara depresi dan burnout. 

Perdebatan tumpang tindih antara depresi dan burnout ini sendiri mulai 

banyak diperbincangkan sejak munculnya istilah burnout pada tahun 1970-an. 

Bahkan pada artikel perdana terkait dengan burnout yang dituliskan oleh 

Freudenberger (1974) mengatakan bahwa orang yang menderita kelelahan kerja 

adalah orang yang terlihat, bertindak, dan nampak tertekan. Setelah itu banyak 

bermunculan penelitian-penelitian terkait  burnout, namun ketumpangtindihan 

antara depresi dan burnout hingga kini masih tidak jelas. 

Ketidakjelasan antara ketumpangtindihan antara depresi dan burnout 

itulah yang membuat salah satu tokoh asal Italia bernama Renzo Bianchi 

melakukan banyak penelitian terkait. Setidaknya terdapat sembilan karya yang 

dituliskannya terkait dengan ketumpangtindihan depresi dan burnout dan telah 

dipublikasikan. Salah satu hasil penelitiannya menyatakan bahwa dari 107 guru 

yang diidentifikasi mengalami burnout parah, 103 diantaranya telah memenuhi 

kriteria diagnosis sementara pada depresi berat dan empat diantaranya memenuhi 

syarat diagnosis sementara pada gangguan depresi tertentu lainnya (Bianchi & 

Schonfeld, 2015).  

Kemudian, sebuah studi menyatakan bahwa gejala burnout dan depresi 

telah berubah seiring waktu, dengan peningkatan atau penurunan gejala burnout 
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yang sejajar dengan peningkatan atau penurunan pada gejala depresi (Bianchi, 

Schonfeld, & Laurent, 2015). Oleh sebab itu, banyak sekali penelitian dilakukan 

guna menyingkap apakah ada keterikatan yang signifikan antara burnout dengan 

kemungkinan munculnya depresi, yang hingga kini masih belum ada kejelasan 

terkait tumpang tindih pada gejala-gejalanya. 

Fenomena burnout sendiri tidak dipungkiri banyak juga terjadi di kalangan 

pekerja di dunia. Burnout didefinisikan oleh Shirom & Melamed (dalam Bianchi 

2016) sebagai keadaan afektif jangka panjang yang terdiri dari kelelahan fisik, 

kelelahan kognisi, dan kelelahan emosional yang dihasilkan dari stres kerja yang 

tidak terpecahkan. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh 

Maslach, Schaufeli & Leiter (2001) bahwa burnout biasanya didefinisikan sebagai 

kombinasi dari tiga kelompok gejala, yaitu, kelelahan emosional, sinisme dan 

kurangnya pencapaian pribadi dalam pekerjaan. Berdasarkan hal di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa burnout biasanya disebabkan oleh beberapa faktor yang 

berhubungan dengan lingkungan pekerjaan.  

Setiap lingkungan pekerjaan pasti memiliki tuntutan kerja yang berbeda-

beda, baik karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap yang bekerja di bidang 

penghasil barang dan karyawan di bidang jasa. Menurut hasil survei burnout yang 

dilakukan melalui media google form oleh L. T. Widhianingtanti selaku ketua 

penelitian burnout dan depresi memperoleh data bahwa dari 182 responden, 

26,90% diantaranya merasa emosinya terkuras karena pekerjaan dan sebanyak 

20,88%  responden merasa bekerja terlalu keras pada pekerjaan mereka. Selain 

itu sebanyak 24,18% responden juga merasa jenuh akan pekerjaan mereka. 

Maka, sebuah perusahaan harusnya juga peka terhadap fenomena burnout yang 

terjadi pada karyawannya, dikarenakan menurut Greenberg (dalam Saputri 2017) 
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burnout dapat mengakibatkan munculnya insiden dalam lingkungan kerja, baik itu 

unsafe act ataupun unsafe condition. 

Meninjau banyaknya dampak negatif pada depresi dan burnout yang telah 

dipaparkan di atas, maka pada penelitian ini, peniliti ingin meneliti apakah ada 

hubungan yang positif antara variabel bebas (burnout) dengan variabel tergantung 

(depresi)? 

 

1.02. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap apakah ada hubungan 

yang positif antara burnout dan depresi pada karyawan. 

 

1.03. Manfaat Penelitian 

1.03.01. Manfaat teoritis 

 Memberikan sumbangsih dan referensi tambahan bagi ilmu Psikologi, 

khususnya di bidang Psikologi Industri dan Organisasi serta Psikologi Klinis. 

Menjadi bahan kajian tambahan terkait dengan burnout dan depresi yang dapat 

membantu penelitian selanjutnya. 

 

1.03.02. Manfaat Praktis 

1. Membantu memberikan gambaran lebih jelas terkait kemunculan 

depresi akibat burnout, gejala-gejalanya dan cara meminimalisirnya 

di lingkungan pekerjaan. 

2. Membantu  pembaca, khususnya karyawan untuk lebih ‘aware’ 

dengan kesehatan psikologisnya selama bekerja.


