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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia adalah aset penting bagi sebuah organisasi. 

Dibutuhkan karyawan yang produktif agar target dari perusahaan dapat 

terpenuhi. Organisasi mulai menghadapi krisis dimana banyak karyawan 

mengalami burnout. Penelitian terbaru Gallup (2018) menyebutkan bahwa 

diantara 7500 pekerja tetap  ditemukan 23% karyawan dilaporkan sering atau 

selalu mengalami burnout di tempat kerja, sementara 44% diantaranya 

dilaporkan terkadang mengalami burnout. Ini menunjukkan bahwa dua pertiga 

karyawan tetap telah mengalami burnout.  

Karyawan yang mengalami burnout lebih sering ijin sakit dan mencari 

pekerjaan baru. Ketika mereka bertahan di suatu organisasi, mereka cenderung 

memiliki kepercayaan diri yang rendah akan kinerja mereka. Dari pernyataan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa burnout dapat mengurangi kinerja individu dan 

perusahaan (Gallup, 2018). Selain itu karyawan yang sering mengalami burnout 

tinggi sangat setuju bahwa waktu yang mereka perlukan untuk bekerja membuat 

mereka kesusahan untuk memenuhi kewajiban mereka di dalam keluarga. Lebih 

buruknya lagi, karyawan yang mengalami burnout 23% lebih sering masuk unit 

gawat darurat. Hal ini menempatkan pemimpin organisasi dalam situasi yang 

sulit. Mereka tidak ingin karyawannya mengalami burnout, namun mereka juga 

perlu mendorong karyawannya untuk memiliki produktivitas dan kinerja yang 

tinggi. 

Pada hasil survey lainnya yang dilakukan oleh Gallup (2016) pada 

pekerja di Jerman didapatkan data bahwa 31% diantara mereka merasa stres, 
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24% lainnya merasa mengalami burnout, 22% dilaporkan bahwa mereka 

berperilaku buruk dalam keluarga atau dengan lingkungan pergaulan mereka 

pada tiga hari atau lebih dalam satu bulan terakhir karena stres, dan 12% lainnya 

dilaporkan memiliki gangguan mental atau emosional seperti kelelahan, 

kecemasan, dan depresi dalam dua belas bulan terakhir. Gallup juga 

memperkirakan rata-rata biaya yang hilang karena sakit tiap harinya adalah 

254,40 euro dan menghasilkan kerugian sejumlah 9 miliar euro setiap tahunnya. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Christianty dan 

Widianingtanti (2016) di BPR Restu Group ditemukan dari 34 karyawan enam 

diantaranya memiliki skor burnout tinggi dan 20 memiliki skor burnout  sedang. 

Dari penelitian tersebut ditemukan hanya delapan dari 34 karyawan memiliki skor 

burnout rendah. Dapat disimpulkan sekitar 76% karyawan mengalami burnout. 

Burnout yang muncul dapat mempengaruhi kinerja dan prestasi karyawan. Hal ini 

berdampak buruk bagi perusahaan karena kinerja perusahaan dapat menurun 

akibat burnout yang dialami karyawan. 

Dari hasil wawancara dengan Kepala Subbagian Administrasi Organisasi 

dan Sumber Daya Manusia Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional Tiga 

Semarang, karyawan generasi Y memiliki potensi mengalami burnout lebih besar 

dikarenakan tuntutan pekerjaan yang lebih tinggi, dan beban pekerjaan yang 

besar. Hal ini terjadi karena masih banyak posisi kosong yang harus diisi, 

sehingga karyawan mengerjakan beban pekerjaan lebih banyak dari yang 

seharusnya. karyawan generasi Y ini juga terjebak diantara dua generasi lainnya 

sebagai atasan mereka. Mereka harus memahami dan mematuhi atasan mereka 

yang merupakan generasi X dan generasi Baby Boomers yang memiliki jalan 

pikir yang berbeda.  
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Keadaan yang disebut sebagai burnout ini adalah sindrom psikologis 

yang muncul sebagai respon berkepanjangan dari stres interpersonal kronis 

pada pekerjaan (Maslach & Leiter ,2016). Burnout terdiri dari tiga gejala utama 

yaitu emotional exhaustion (merasa kewalahan dengan pekerjaannya), 

depersonalization (dapat juga disebut sebagai cynicism atau disengagement, 

didefinisikan sebagai detachment atau ketidakpedulian pada orang lain saat 

bekerja), dan berkurangnya prestasi atau pencapaian pribadi (disebut juga 

sebagai professional efficacy, hal ini berupa kecenderungan untuk menilai usaha 

dan prestasi orang lain secara negatif) (Leon, Halbesleben & Paustian-

Underdahl, 2015).  

Dengan adanya burnout pada karyawan akan sangat berpengaruh pada 

pelayanan yang diberikan pada konsumen, membuat relasi dengan rekan kerja 

menjadi renggang serta timbul perasaan negatif pada rekan kerja, konsumen dan 

pekerjaan (Tawale, Budi, & Nurcholis, 2011). Hal ini memiliki dampak yang buruk 

yaitu menurunnya kinerja karyawan yang akan memengaruhi prestasi kerja.  

Kebalikan dari burnout, work engagement didefinisikan sebagai kondisi 

pikiran yang positif, memuaskan, dan terkait dengan pekerjaan. Hal ini ditandai 

oleh vigor (tingkat energi yang tinggi saat bekerja, kesediaan untuk 

menginvestasikan upaya dalam pekerjaan, dan ketekunan dalam menghadapi 

kesulitan), dedication (rasa antusiasme, inspirasi, kebanggaan, dan tantangan), 

dan absorption (seseorang merasa senang hati dan terpikat dalam pekerjaan, di 

mana waktu berlalu dengan cepat dan seseorang memiliki kesulitan untuk 

melepaskan diri) (Schaufeli, Salanova, Gonza´- lez-Roma´, & Bakker, 2002). Tiga 

komponen yang mewakili work engagement antara lain merasa tertarik, 

berkomitmen, bersemangat. Engaged dapat pula diartikan sebagai terlibat aktif 
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(involve) dan berkomitmen, baik secara afektif maupun kognitif (Andiyasari & 

Pitaloka, 2010). 

Salah satu cara untuk mengurangi burnout adalah dengan membuat 

karyawan menjadi engaged. Dengan rasa engaged pada pekerjaan dapat 

mengatasi burnout sehingga mereka dapat menjadi lebih berkomitmen pada 

organisasi,  jarang tidak hadir, dan mereka tidak memiliki niatan untuk 

meninggalkan organisasi (Bakker & Schaufeli, 2014). Selain itu mereka yang 

akan mengalami emosi yang positif, dan memiliki mental kerja dan kesehatan 

psikosomatis yang baik. Ketika burnout dapat diatasi karyawan akan memiliki 

performa yang lebih baik dan lebih sedikit melakukan kesalahan, jarang terlibat 

dalam kecelakaan kerja, menunjukkan perilaku kerja yang inovatif, serta dinilai 

baik oleh atasan mereka dalam hal efektivitas dan prestasi kerja daripada 

karyawan yang tidak engaged. 

Mengelola tenaga kerja multi generasi adalah tantangan yang harus 

dihadapi oleh organisasi saat ini. Generasi Y yang lahir pada tahun 1980 hingga 

2000 telah memasuki dunia kerja dan berhubungan dengan generasi 

sebelumnya yaitu generasi X (1965-1979) dan generasi baby boomers (1946-

1964) (Sprague, 2008).  

Generasi Y memiliki reputasi sebagai pekerja yang sering berpindah dari 

suatu perusahaan ke perusahaan lainnya. Tidak terikat dengan organisasi dan 

institusi, orang-orang generasi Y dikatakan lebih sering berganti pekerjaan 

daripada generasi lainnya (Gallup.com, 2016). Hal ini menyebabkan generasi Y 

dikenal sebagai utu loncat´dalam perusahaan. Menurut Benesik & Machova 

(dalam Putra, 2016) generasi Y memiliki sifat egois, ingin mandiri, tidak 

menghargai tradisi, selalu mencari bentuk pengetahuan yang baru, arogan, 
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kreatif, dan fleksibel. Generasi Y juga selalu bersaing untuk menjadi pemimpin. 

Generasi Y memiliki sifat enterpreneurial, harga diri yang tinggi dan antusias 

terhadap pekerjaan serta mendambakan pekerjaan yang memiliki arti secepatnya 

(Solnet & Hood, 2008). 

Menurut Oktariani, Hubeis & Sukandar (2017) fakta lapangan saat ini 

banyak pekerja dari generasi Y menginginkan jam kerja yang fleksibel, menuntut 

mereka untuk menjadi kreatif, dan memberikan mereka kesempatan untuk 

terlibat aktif bagi perusahaan tersebut. Hal ini akan berdampak buruk ketika 

perusahaan tidak dapat memberikan wadah bagi generasi Y untuk menyalurkan 

energi dan kreativitas mereka. Ketika generasi Y ini sudah tidak dapat 

berkembang disebuah perusahaan mereka akan mencari lingkungan baru yang 

lebih menantang untuk mengembangkan diri mereka.  

Prabowo, Latifah, dan Rahmadiani (2017) menyebutkan bahwa generasi 

Y memiliki kepribadian yang kreatif, dinamis, memiliki rasa optimis yang tinggi 

terhadap keinginannya, fleksibel dalam lingkungan sosial dan hal-hal baru, 

menyukai hal-hal yang praktis. Generasi Y ini juga memiliki beberapa 

kekurangan antara lain daya juangnya rendah dan cenderung berorientasi pada 

dirinya sendiri atau ego sentris.  

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2010, 

populasi generasi Y berjumlah 35% dari total penduduk Indonesia. Jumlah 

penduduk usia produktif di Indonesia (15-64 tahun) mencapai 66% dari jumlah 

penduduk, dan 53% diantaranya adalah generasi Y(linkedin.com, 2017). Data 

tersebut berubah seiring dengan makin banyaknya generasi Y yang masuk ke 

dunia kerja.   
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Berdasarkan hasil survei Dale Carneige (swa.co.id, 2017), hanya 29% 

dari karyawan di Indonesia yang mengalami engaged. Kemudian pada tahun 

2016 Dale Carneige kembali melakukan riset yang sama pada generasi Y di 

enam kota besar (Medan, Jakarta, Bandung, Makasar, Balikpapan, Surabaya) , 

hasilnya 25% dari 1589 karyawan generasi Y yang mengalami engaged. Ini 

menunjukkan bahwa generasi Y sulit untuk engaged dengan perusahaan, 

sehingga mereka sering berpindah perusahaan.  

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Llorens-Gumbau dan 

Salanova-Soria (2014) didapatkan hasil bahwa ada hubungan negatif antara 

burnout dan engagement. Berdasarkan pendapat ahli tersebut mengenai burnout 

dan work engagement peneliti menyimpulkan bahwa tinggi rendahnya burnout 

berkorelasi dengan tingkat engagement karyawan. Mengacu pada pendapat 

tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa untuk mengatasi burnout yang tinggi 

dibutuhkan tingkat engagement yang tinggi pada organisasi. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Christianty dan 

Widianingtanti (2016) juga ditemukan bahwa terdapat hubungan yang sangat 

signifikan antara kecenderungan seseorang mengalami burnout dengan 

engagement. Dapat disimpulkan bahwa pada tingkat engagement yang tinggi 

dapat ditemukan tingkat burnout yang rendah, begitu pula sebaliknya. 

Penelitian lain yang telah dilakukan oleh Leon dkk (2015) menunjukkan 

hasil penelitian empiris mengenai hubungan antara burnout dan engagement. 

Pada penelitian yang berjudul A Dialetical Perpective on Burnout and 

Engagement telah dikemukakan pendapat bahwa burnout dan engagement 

menunjukkan hubungan yang saling bertolak-belakang. 
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Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, peneliti mengajukan 

pertanyaan “Apakah terdapat hubungan antara work engagement dan burnout 

pada karyawan generasi Y? “ 

1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara work 

engagement dan burnout pada karyawan generasi Y. 

1.3. Manfaat Penelitian 

1.3.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangan secara teoritis 

dalam bidang psikologi industri organisasi (PIO). Terutama untuk membahas 

hubungan work engagement dan burnout pada generasi Y. 

1.3.2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan informasi untuk 

instansi, atau individu yang tertarik dengan topik work engagement dan burnout 

pada generasi Y.  

  


