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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1. Hasil Penelitian 

5.1.1. Uji Asumsi 

Sebelum uji hipotesis dilaksanakan, maka dilakukan uji asumsi terlebih 

dahulu. Uji asumsi terdiri dari uji normalitas dan uji linearitas. Uji asumsi 

dilakukan untuk mengetahui sebaran item tergolong normal atau tidak, dan 

hubungan antara variabel tergantung dan variabel bebas linear atau tidak. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel yang 

dianalisis memiliki distribusi yang normal atau tidak. Uji normalitas pada 

penelitian ini dilakukan menggunakan program Statistical Packages For 

Social Science (SPSS) Release 20.for Windows. 

a) Burnout 

Uji normalitas terhadap burnout dengan menggunakan Kolmogorov-

Smirnov Z maka diperoleh nilai K-S Z = 0,673 dengan p sebesar 0,756 

(nilai p > 0,05), yang berarti data burnout memiliki distribusi normal. 

b) Work Engagement 

Uji normalitas terhadap work engagement dengan menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov Z maka diperoleh nilai K-S Z = 0,632 dengan p 

sebesar 0,820 (nilai p > 0,05), yang berarti data work engagement 

memiliki distribusi normal. 

2. Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan untuk melihat apakah variabel yang dianalisis 

memiliki hubungan yang linear atau tidak. Uji linearitas dalam penelitian 
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ini menggunakan uji F dengan program Statistical Packages For Social 

Science (SPSS) Release 20.for Windows. 

Hasil uji linearitas didapatkan koefisien Flinier sebesar 4,048 dengan 

nilai p sebesar 0,055 (p > 0,05), yang berarti tidak terdapat hubungan 

yang linier antara work engagement dan burnout  

5.1.2. Uji Hipotesis 

Setelah melakukan penghitungan uji asumsi, selanjutnya dilakukan 

penghitungan uji hipotesis dengan menggunakan program Statistical Packages 

For Social Science (SPSS) Release 20.for Windows. Uji hipotesis dilakukan 

menggunakan uji Spearman. 

Hasil uji korelasi Spearman yang menguji hubungan dari work 

engagement dan burnout memberikan hasil nilai rho = -0,372 dengan nilai p = 

0,026 (p < 0,05), yang berarti ada hubungan negatif antara burnout dan work 

engagement pada karyawan generasi Y Otoritas Jasa Keuangan Regional Tiga 

Semarang. Semakin tinggi work engagement maka semakin rendah burnout 

pada karyawan, begitu pula sebaliknya semakin rendah work engagement maka 

semakin tinggi burnout pada karyawan. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 

yang diajukan diterima. 

5.2. Pembahasan 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara work 

engagement dengan burnout pada karyawan generasi Y Otoritas Jasa Keuangan 

Kantor Regional Tiga Semarang yaitu rho = -0,372 dengan p < 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa ada hubungan negatif yang signifikan antara work 

engagement dan burnout pada karyawan generasi Y Otoritas Jasa Keuangan 

Kantor Regional Tiga Semarang. Semakin tinggi work engagement maka 
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semakin rendah burnout pada karyawan, begitu pula sebaliknya semakin rendah 

work engagement maka semakin tinggi burnout pada karyawan. Hasil ini dapat 

diartikan bahwa hipotesis yang diajukan diterima. Karyawan yang memiliki skor 

engagement yang tinggi tidak akan mudah mengalami burnout. Begitu pula 

sebaliknya karyawan yang memiliki skor engagement yang rendah akan mudah 

mengalami burnout. 

Hasil hipotesis ini sejalan  dengan pendapat dari Langelaan dkk (2006) 

dengan judul Burnout and Work Engagement : Do Individual Differences Make a 

Difference? Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa burnout dan work 

engagement menunjukkan hasil yang bertolak belakang. 

Hipotesis ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh itu Leon 

dkk (2015) dengan judul A Dialetical Perpective on Burnout and Engagement 

menunjukkan hasil penelitian empiris mengenai hubungan antara burnout dan 

engagement dengan kesimpulan bahwa burnout dan engagement menunjukkan 

hubungan yang saling bertolak-belakang. 

Selain itu penelitian ini juga selaras dengan penelitian yang dilaksanakan 

oleh Christianty dan Widhianingtanti (2016) dengan judul Burnout Ditinjau Dari 

Employee Engagement Pada Karyawan mendapatkan hasil ada hubungan 

negatif yang sangat signifikan antara employee engagement dan burnout pada 

karyawan dengan korelasi product moment rxy = -0,671 dengan p < 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara burnout dan work 

engagement. 

Burnout adalah kelelahan yang disebabkan oleh stres kerja yang 

berkepanjangan (Neckel, dkk 2017). Burnout diidentifikasi memiliki tiga dimensi 

yaitu : exhaustion (kelelahan), Cynicism (sinisme) atau depersonalization, dan 
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reduced personal accomplishment (penurunan pencapaian pribadi) atau 

inefficacy. Dimensi exhaustion dicirikan seperti kehilangan energi, depletion, 

kelemahan, dan kelelahan. Cynicism yang awalnya disebut sebagai 

depersonalization, ditandai dengan sikap negatif atau tidak pantas terhadap 

klien, mudah marah, kehilangan idealisme, dan penarikan diri. Dimensi reduced 

personal accomplishment digambarkan sebagai produktivitas atau kemampuan 

yang berkurang, semangat rendah, dan ketidak mampuan untuk mengatasinya 

(Maslach & Leiter, 2016).  

Banyak hal yang dapat mempengaruhi burnout salah satunya adalah 

engagement. Orang yang engaged dengan pekerjaannya akan merasa antusias, 

penuh energi, sehingga mereka mencurahkan semua energinya pada 

pekerjaannya, sehingga mereka mampu merasakan emosi positif ditempat 

kerjanya (Innanen dkk, 2014). Hal ini dapat mengurangi stres yang dapat 

menimbulkan burnout. Ketika karyawan tidak merasa engaged dengan 

pekerjaannya mereka akan mudah stres dan mengalami burnout. Work 

engagement  memiliki tiga dimensi yaitu vigor, dedication, dan absorption. 

Dilakukan uji korelasi dimensi work engagement terhadap burnout dengan 

hasil sebagai berikut : 

Tabel 5.1. Tabel Korelasi Dimensi Work Engagement dengan Burnout 

Dimensi Work Engagement Correlation Sig 

Vigor -0,382 0,022 * 

Dedication -0,455 0,008 * 

Absorption -0,167 0,197 

Keterangan :  

( ) * : Ada Hubungan 

Tabel diatas menjelaskan korelasi dari masing-masing dimensi dari 

variabel work engagement dimana hanya terdapat dua dari tiga dimensi yang 
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dapat mempengaruhi burnout. Dimensi yang dapat mempengaruhi burnout 

antara lain vigor dengan nilai rho =-0,382 dan nilai p = 0,022 (p < 0,05) yang 

memiliki arti dimensi vigor memiliki hubungan yang signifikan dengan burnout 

dan dimensi dedication dengan nilai rho = -0,455 dengan nilai p = 0,008 (p < 0,01 

) yang berarti dimensi  dedication memiliki hubungan yang sangat signifikan 

dengan burnout. Sedangkan dimensi absorption memiliki nilai rho = -0,167 

dengan nilai p = 0,197 (p > 0,05) yang berarti dimensi absorption tidak memiliki 

hubungan yang signifikan dengan burnout. 

Dari ketiga aspek work engagement aspek vigor dan  dedication 

berpengaruh secara signifikan terhadap burnout. Dapat disimpulkan bahwa 

ketika karyawan memiliki skor vigor yang tinggi maka mereka akan memiliki 

tingkat burnout yang rendah, begitu pula sebaliknya. Hal yang sama terjadi pada 

aspek dedication ketika karyawan memiliki skor dedication yang tinggi 

menandakan tingkat burnout yang rendah, begitu pula sebaliknya. 

Hasil penelitian burnout pada karyawan generasi Y Otoritas Jasa 

Keuangan Kantor Regional Tiga Semarang memiliki Mean Empirik (Me) sebesar 

44,21 dan Standart Deviasi Empirik (SDE) sebesar 17,308 dengan hasil kategori 

rendah berjumlah lima orang, kategori sedang sembilan belas orang dan kategori 

tinggi empat orang.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua 

karyawan generasi Y pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional Tiga 

Semarang mengalami burnout. Diantara 28 subjek terdapat sembilan belas 

karyawan yang memiliki kecenderungan untuk mengalamii burnout atau tidak.  

Jumlah tersebut tidak sedikit dan butuh perhatian khusus agar sembilan 

belas karyawan tersebut tidak bergerak kearah burnout. Perusahaan disarankan 

untuk segera mengambil tindakan lebih lanjut untuk mengatasi karyawan yang 
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telah mengalami burnout dan tindakan preventif agar karyawan yang berada 

pada kategori sedang tidak mengalami burnout, karena hal ini dapat 

mempengaruhi pada kinerja karyawan dan berdampak buruk bagi 

keberlangsungan dan perkembangan perusahaan.  

Sedangkan hasil Mean Empirik (Me) untuk work engagement adalah 

76,61 dengan Standart Deviasi Empirik (SDE) sebesar 12,276 dengan hasil 

kategori rendah berjumlah enam orang, kategori sedang delapan belas orang, 

dan kategori tinggi empat orang. Hal ini mengindikasikan bahwa work 

engagement pada karyawaan tergolong sedang. Hal ini menunjukkan bahwa 

belum semua karyawan generasi Y Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 

Tiga Semarang memiliki work engagement yang tinggi. Delapan belas dari 28 

subjek yang diteliti memiliki potensi untuk memiliki work engagement yang tinggi. 

Dibutuhkan dukungan dari lingkungan sekitar agar delapan belas karyawan 

tersebut dapat memiliki rasa engage yang tinggi terhadap Otoritas Jasa 

Keuangan Kantor Regional Tiga Semarang.  

Perusahaan dapat mengupayakan kegiatan untuk meningkatkan work 

engagement pada karyawan agar karyawan yang berada pada kategori rendah 

dan sedang dapat mencapai work engagement. Dengan karyawan yang memiliki 

engagement yang tinggi pada perusahaan dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan dan meningkatkan produktivitas perusahaan. 

Penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan yang dapat 

memengaruhi hasil penelitian, antara lain : 

1. Waktu penyebaran skala tidak serentak, sehingga peneliti tidak dapat 

mengawasi semua proses pengisian skala dan tidak dapat mengamati 

situasi dan keseriusan responden dalam mengisi skala. 
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2. Ada beberapa skala yang harus digugurkan karena tidak dijawab dengan 

lengkap atau tidak selesai dikerjakan. Dari 43 skala yang kembali pada 

peneliti, terdapat 15 skala yang harus digugurkan karena tidak dijawab 

dengan lengkap dan tidak selesai dikerjakan. 

3. Peneliti harusnya merahasiakan nama subjek namun pada skala yang 

dibagikan tertera kolom untuk mengisi nama responden. 


