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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.01. Hasil Penelitian 

5.01.01 Uji Asumsi 

Uji asumsi dilakukan sebelum melakukan uji hipotesis. Uji asumsi berupa 

uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya sebaran item. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode Kolmogorov-

Smirnov, dimana data yang ada dapat dikatakan normal ketika data tersebut 

memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% (p>0,05), dan hasil 

perhitungan uji normalitas penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Depresi 

Hasil uji normalitas dari 180 data pada variabel depresi menunjukan perolehan 

nilai Kolmogorof Smirnov (KS-Z) sebesar 1,871 (p>0,05). Ditinjau dari skor 

signifikansinya, variabel depresi tidak berdistribusi normal karena skor 

signifikansinya dibawah 0,05.  Hal ini dapat dilihat melalui histogram di bawah ini: 
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Gambar 5.01. Histogram Normalitas Depresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Burnout 

Hasil uji normalitas pada variabel burnout menunjukan perolehan nilai KS-Z 

sebesar 0,725 (p>0,05). Apabila ditinjau dari hasil skor signifikansi maka 

variabel burnout  berdistribusi normal. 

 

5.01.02 Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji asumsi, selanjutnya peneliti melakukan uji hipotesis. 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan teknik pengujian non-

parametrik Spearman. Hal ini dilakukan karena adanya sebaran data depresi yang 

tidak berdistribusi normal. Pengujian dilakukan menggunakan SPSS 16.00, hasil 

yang didapatkan adalah koefisien rxy sebesar 0,373 (p<0,01). Hasil skor 

signifikansi menunjukkan bahwa burnout dan depresi memiliki hubungan positif 

yang signifikan, dimana “semakin tinggi burnout maka semakin tinggi juga 

depresi.” 
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5.02. Pembahasan 

Penelitian ini mengukur hubungan antara burnout dan depresi pada 

karyawan. Berdasarkan perhitungan, hasilnya menunjukkan bahwa “ada 

hubungan yang positif antara burnout dan depresi”. Hal ini menunjukkan bahwa 

tingkat burnout responden berkaitan dengan depresi, sehingga meningkatnya 

burnout pada diri individu maka akan semakin meningkat pula kemungkinan ia 

mengalami depresi, begitu pula sebaliknya. 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan metode uji non-

parametrik Spearman, dimana hasil uji hipotesis ini tidak dapat digeneralisasikan 

pada populasi karyawan lainnya. Hasilnya didapati skor rxy sebesar 0,373 

(p<0,01). Meninjau dari skor signifikansi, hasilnya menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang positif antara burnout dan depresi, ditinjau dari tiga dimensi pada 

burnout dan tiga gejala pada depresi. Hasil ini sejalan dengan beberapa penelitian 

terdahulu, dimana pada salah satu penelitian yang dilakukan oleh Bianchi, 

Verkuilen, Brisson, Schonfeld, & Laurent (2016) didapati hasil bahwa dari 

besarnya ketumpangtindihan burnout dan depresi terdapat korelasi antara tiga 

dimensi burnout dengan gejala depresi. Selain itu, Bianchi dan Brisson (2017) 

menyatakan bahwa burnout dan depresi sangat terkait satu sama lain dengan skor 

r= 0,81. 

Selain itu, apabila ditinjau melalui skor rata-ratanya, depresi memiliki skor 

rata-rata sebesar 14,13 yang berarti apabila ditinjau dengan norma depresi 

menurut Ginting dkk, 2013 populasi pada penelitian ini mengalami kondisi depresi 

ringan. Sementara jika melihat skor rata-rata burnout didapati hasil 55,70 yang 

artinya populasi pada penelitian termasuk dalam kondisi burnout ringan (ditinjau 

dari norma populasi penelitian). Maka dapat diartikan bahwa apabila seseorang 
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mengalami burnout ringan maka ia telah memenuhi kondisi depresi ringan, dan 

apabila tingkat burnout meningkat maka meningkat pula kondisi depresinya. 

Depresi sendiri menurut Ginting dkk, (2013) memiliki tiga gejala yang 

muncul, yaitu gejala kognitif (meliputi pemikiran kegagalan di masa lalu yang 

pernah dialami seseorang), gejala somatik (meliputi perasaan kelelahan atau 

keletihan yang dirasakan seseorang), gejalai afektif (munculnya kesedihan pada 

diri seseorang). Ketiga gejala ini dirasakan oleh rata-rata responden penelitian, 

setidaknya terdapat 40,55% dari total keseluruhan responden yang mengalami 

depresi pada tingkat rendah hingga tingkat parah, dimana 14,44%-nya berada 

pada tingkat depresi ringan, 8,89% responden pada tingkat depresi sedang, dan 

17,22% responden berada pada tingkat depresi berat. Artinya sebesar 40,55% dari 

keseluruhan total responden menunjukkan beberapa gejala kognitif, somatik, dan 

afektif seperti menangis, perasaan bersalah, kesedihan, perubahan pola tidur, 

hingga capek atau kelelahan.  

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara singkat dengan beberapa 

responden pada penelitian ini. Menurut hasil wawancara dengan salah seorang 

karyawan Bank BRI pada bagian Layanan, faktor utama penyebab munculnya 

perasaan tertekan ialah adanya tuntutan pekerjaan yang mengharuskannya 

seringkali berpindah kota, ia juga mengatakan bahwa tuntutan kerja berpindah 

kota ini menyebabkan ia tidak memiliki banyak waktu untuk melepas stres 

bersama teman-teman lamanya. Sementara menurut salah seorang karyawan di 

bagian AMK, hal utama yang membuatnya tertekan ialah tugas kerjanya, hal ini 

dikarenakan tugas dan tanggung jawab utama bagian AMK ialah mengurus semua 

pembukuan akuntansi serta pajak BRI se-Kanwil Semarang. Sementara salah 

seorang responden di bagian Mikro, mengatakan bahwa salah satu faktor utama 
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penyebab ia merasa tertekan ketika bekerja ialah tuntutan pekerjaan berupa target 

angka pinjaman dan simpanan serta Non Performing Loan atau yang biasa disebut 

dengan kredit bermasalah. Responden menyatakan bahwa adanya tuntutan angka 

tersebut menyebabkan beberapa karyawan lama-kelamaan merasakan tekanan 

berlebihan yang menyebabkannya menjadi kelelahan dalam bekerja dan seringkali 

kehilangan fokusnya saat bekerja. 

Selain itu menurut salah seorang perawat yang merupakan responden 

penelitian ini mengungkapkan bahwa, ia dan beberapa rekan perawat seringkali 

merasa tertekan dan tidak lagi nyaman untuk bekerja dikarenakan adanya tugas 

kerja yang monoton dan dilakukan hampir setiap hari saat bertugas. Menurutnya, 

pekerjaan melayani pasien setiap hari dengan situasi yang hampir sama dan 

dilakukan selama bertahun-tahun membuatnya jenuh dan terkadang muncul 

emosi-emosi negatif, belum lagi ketika menghadapi pasien  dan keluarga pasien 

yang “rewel” atau banyak komplain. Emosi negatif seperti seringnya marah-marah 

ini akhirnya juga seringkali terbawa ke lingkungan sosial lainnya, seperti ketika di 

rumah. Selanjutnya hasil wawancara dengan seorang Guru menyatakan bahwa 

hal utama yang menjadi faktor munculnya perasaan tertekan ialah ketika 

menghadapi siswa yang bandel atau susah diatur hingga menimbulkan masalah, 

belum lagi ketika situasi di kelas sulit dikendalikan. 

Beberapa responden juga menyatakan bahwa mereka seringkali enggan 

untuk makan atau justru makan berlebihan ketika bekerja, susah tidur di malam 

hari dan munculnya perasaan bersalah ketika mengingat emosi negatif yang 

diluapkannya selama bekerja. Berdasarkan hasil beberapa wawancara di atas 

pula didapati bahwa beberapa responden dalam penelitian ini mengalami tekanan 

yang dirasakan dari lingkungan pekerjaannya. 
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Tekanan-tekanan inilah yang pada akhirnya memicu adanya hubungan 

antara burnout dan depresi pada karyawan. Burnout pada karyawan dapat dipicu 

oleh berbagai macam faktor yang terus dialami setiap hari selama bertahun-tahun, 

baik yang berasal dari dalam pekerjaan maupun dari luar pekerjaan. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi munculnya burnout menurut Smith, Jaffe-Gill, Segal & Segal 

(2008) ada empat. Faktor pertama yakni faktor kelelahan kerja yang meliputi 

perasaan tidak memiliki kendali atas pekerjaan, merasa kurang mendapat 

penghargaan dan pengakuan, memiliki tujuan atau harapan yang tidak jelas terkait 

pekerjaan dan banyak menuntut, pekerjaan bersifat monoton, serta lingkungan 

pekerjaan yang tidak kondusif atau bekerja dengan tekanan tinggi. Faktor yang 

kedua yaitu gaya hidup, faktor ini meliputi kurangnya waktu bersantai dan 

bersosialisasi, mengambil terlalu banyak tanggung jawab di pekerjaan, kurang 

tidur, dan minimnya relasi sosial yang mendukung. Faktor ketiga ialah kepribadian, 

meliputi kepribadian yang perfeksionis, pesimistis terhadap diri dan lingkungan, 

enggan mendelegasikan tugas ke orang lain, kepribadian berprestasi. Terakhir 

adalah faktor Cargiver (pengasuh), faktor ini biasanya muncul karena terlalu 

banyak mengasuh anak, anggota keluarga, atau orang yang sakit, hal ini dapat 

membuat individu mengalami kelelahan. 

Berdasarkan teori di atas, peneliti berusaha mencari tahu faktor apa saja 

yang biasanya dapat menyebabkan karyawan-karyawan pada penelitian ini 

mengalami perasaan burnout hingga memicu munculnya gejala-gejala depresi. 

Peneliti mewawancarai beberapa responden guna mencaritahu lebih jauh faktor 

apa saja yang biasanya dialami sehingga muncul burnout. Menurut hasil 

wawancara singkat didapati bahwa faktor yang menyebabkan para responden 

menjadi burnout ialah pekerjaan bersifat monoton, lingkungan pekerjaan tidak 
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kondusif atau bekerja dengan tekanan tinggi, dan kurangnya waktu bersantai dan 

bersosialisasi. 

Berdasarkan hasil pengujian dan penjabaran deskriptif di atas, telah 

membuktikan adanya hubungan positif antara burnout dan depresi. Artinya, ketika 

seseorang dengan skor burnout tinggi tidak segera ditangani kemungkinan akan 

memicu munculnya depresi, hal ini berhubungan positif sesuai dengan data dan 

perhitungan yang telah diungkapkan pada bagian hasil penelitian. 

Selanjutnya, selain melakukan pembuktian hipotesis “Ada hubungan positif 

antara burnout dan depresi”, pada perjalanannya peneliti mendapatkan hasil 

temuan masalah baru, dimana peneliti mendapati adanya perbedaan tingkat 

depresi dan tingkat burnout pada karyawan bank, guru, dan perawat. Oleh sebab 

itu, pada penelitian ini peneliti mengajukan hipotesis tambahan yang mungkin 

berguna untuk menunjang penelitian selanjutnya, dimana “Ada perbedaan tingkat 

depresi dan tingkat burnout ditinjau dari jenis pekerjaan”. Pembuktian hipotesis 

tersebut dilakukan dengan metode perhitungan uji beda Kruskal Wallis dan One 

Way Anova. Dari hasil perhitungan didapati perbedaan sebagai berikut: 

1. Depresi 

a. Pada Tabel 5.01. menunjukkan hasil uji homogenitas (P-value) sebesar 

0,000 (p<0,05), yang berarti ketiga jenis pekerjaan tersebut tidak 

homogen, sehingga uji beda dilanjutkan menggunakan perhitungan non-

parametrik (Kruskal Wallis). 

Tabel 5.01. Uji Homogenitas Varian 

Test of Homogeneity of Variances 

Depresi    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

20.822 2 177 .000 
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b. Pada Tabel 5.02 tampak hasil pengujian menunjukkan angka signifikansi 

0, 001 (p<0,05), hal ini berarti bahwa ada perbedaan tingkat depresi 

ditinjau dari ketiga jenis pekerjaan. Oleh sebab itu, dilakukan uji lanjutan 

menggunakan Mann Whitney Test untuk melihat tingkat perbedaan yang 

ada antar pekerjaan. 

Tabel 5.02. Uji Kruskal Wallis 

Test Statisticsa,b 

 Depresi 

Chi-Square 13.974 

df 2 

Asymp. Sig. .001 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Pekerjaan 

 

c. Pada Tabel 5.03. menunjukkan bahwa perbedaan tingkat depresi 

terdapat pada Karyawan Bank dengan Perawat dan Guru dengan 

Perawat (p<0,05). 

Tabel 5.03. Uji Mann Whitney 

Pekerjaan 1 Pekerjaan 2 Sig 

Karyawan Bank Guru 0,801 
Karyawan Bank Perawat 0,001 
Guru Perawat 0,001 

. 

2. Burnout 

a. Pada Tabel 5.04. tampak bahwa hasil pengujian menunjukkan ketiga 

kelompok pekerjaan tersebut homogen, yakni dengan P-value sebesar 

0,503 (p>0,05). Artinya, uji Anova dapat dilakukan untuk melakukan 

pengujian lanjuutan. 

Tabel 5.04. Uji Homogenitas Varian 

Test of Homogeneity of Variances 

Burnout    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.691 2 177 .503 
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b. Lalu, pada Tabel 5.05. pada kolom Sig. diperoleh angka 0,000 (p<0,01), 

yang berarti bahwa ada perbedaan tingkat burnout ditinjau dari jenis 

pekerjaan tersebut. 

Tabel 5.05. Uji Anova 

ANOVA 

Burnout      

 Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Between Groups 7502.233 2 3751.117 10.163 .000 

Within Groups 65331.567 177 369.105   

Total 72833.800 179    

 

c. Pada Tabel 5.06. pada tabel pengujian Bonferroni menunjukkan bahwa 

kelompok pekerjaan yang menunjukkan adanya perbedaan tingkat burnout 

pada ketiga jenis pekerjaan, hal ini dapat terlihat dari adanya tanda bintang 

“*”). Perbedaan tersebut nampak pada Karyawan Bank dengan Perawat 

dan Guru dengan Perawat. 

 Tabel 5.06. Uji Bonferroni 

 

Bedasarkan perhitungan kedua uji beda tesebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa, terdapat perbedaan tingkat depresi dan burnout yang signifikan pada 

Multiple Comparisons 

Dependent 
Variable:Burnout 

      

 

(I) 
Pekerjaan 

(J) 
Pekerjaan 

Mean 
Differenc

e (I-J) 
Std. 
Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

 Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Bonferroni Karyawan 
Bank 

Guru -4.317 3.508 .660 -12.79 4.16 

Perawat -15.333* 3.508 .000 -23.81 -6.86 

Guru Karyawan 
Bank 

4.317 3.508 .660 -4.16 12.79 

Perawat -11.017* 3.508 .006 -19.49 -2.54 

Perawat Karyawan 
Bank 

15.333* 3.508 .000 6.86 23.81 

Guru 11.017* 3.508 .006 2.54 19.49 
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karyawan ditinjau dari jenis pekerjaannya. Hal ini mungkin saja terjadi disebabkan 

perbedaan tuntutan pekerjaan dan stressor yang dialami karyawan berdasarkan 

jenis pekerjaannya. 

Selama melakukan penelitian ini, peneliti telah melakukan usaha maksimal 

untuk dapat melakukan penelitian sesuai dengan prosedur ilmiah yang ada. Akan 

tetapi, pada kenyataannya peneliti masih menemukan beberapa hambatan yang 

menjadi keterbatasan pada penelitian ini. Pertama, peneliti merasakan sulitnya 

sistem perizinan pada beberapa institusi dan lembaga yang berkaitan. Kedua, 

peneliti juga merasakan sulit dan lamanya mencari responden penelitian dengan 

metode pendekatan personal. Lalu yang terakhir, peneliti merasa data penelitian 

yang digunakan lebih berfokus pada data angka saja, sehingga hal ini dapat 

menyebabkan jawaban responden bisa saja tidak sesuai atau tidak menunjukkan 

kondisi responden sesungguhnya. 


