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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

IV.1. Hasil Pengumpulan Data 

Dalam proses pengambilan data melalui pembagian kuesioner, peneliti 

menargetkan untuk dapat mengumpulkan data dari para responden dalam waktu 

satu bulan, tetapi data sudah terkumpul hanya dalam waktu satu minggu. Peneliti 

menargetkan untuk mengumpulkan data dari 20 responden, dalam pelaksanaan 

hanya dapat mengumpulkan 15 responden (respon rate sebesar 75 %). Hal ini 

disebabkan karena ada beberapa responden yang tidak bersedia mengisi kuesioner 

karena kesibukan mereka, dan ada beberapa kuesioner yang tidak kembali. 

Responden terdiri atas 6 pria dan 9 wanita dan rata – rata sudah bekerja lebih dari 1 

tahun.  

  Tabel IV.1.1 Identitas responden 
Identitas Responden 

No Jenis kelamin lama bekerja 
1 Pria 48 bulan 
2 Pria 18 bulan 
3 Pria 12 bulan 
4 Pria 24 bulan 
5 Pria 36 bulan 
6 Pria 24 bulan 
7 wanita 36 bulan 
8 wanita 24 bulan 
9 wanita 16 bulan 
10 wanita 17 bulan 
11 wanita 12 bulan 
12 wanita 12 bulan 
13 wanita 4 bulan 
14 wanita 3 bulan 
15 wanita 3 bulan 

     Sumber : data primer yang diolah 
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IV.2. Hasil Penelitian 

 IV.2.1.  Hasil Penelitian Berdasar Kuesioner MBI 

Penelitian ini menggunakan analisis diskriptif yang akan dilakukan 

analisis dengan alat ukur Maslach Burnout Inventory (MBI). Penelitian ini 

menggunakan instrumen MBI untuk mengetahui potensi burnout pada broker. 

MBI ini dibagi menjadi 3 kondisi yang dapat digunakan untuk menunjukkan 

adanya indikasi terjadinya burnout pada individu. Berikut merupakan tinjauan 

distribusi jawaban responden terhadap kuesioner tersebut. 
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Tabel IV.2.1.1. Karakteristik burnout responden broker PT. Fasting Futures 
Semarang 

Jumlah skor 
NO Variabel 

1 2 3 
Jumlah mean 

1 

Saya menjadi orang yang tidak memiliki 
perasaan terhadap orang – orang sejak saya 
menerima pekerjaan ini. 

 

12 6 0 18 1,20 

2 Saya khawatir pekerjaan ini menjadikan saya 
lebih emosional 6 18 0 24 1,60 

3 Saya tidak terlalu khawatir dengan orang yang 
membutuhkan bantuan saya 9 10 3 22 1,47 

4 

Saya merasa bahwa orang – orang yang 
membutuhkan bantuan saya, malah 
menyalahkan saya karena masalah – masalah 
yang mereka hadapi. 
 

7 8 12 27 1,80 

5 
Saya bersedia membantu menyelesaikan 
masalah – masalah orang lain. 
 

3 14 7 24 1,6 

6 Saya merasa yakin pekerjaan saya memberi 
pengaruh yang baik bagi orang lain. 0 16 7 23 1,5 

7 
Saya merasa energik (mempunyai banyak energi 
atau selalu bersemangat). 
 

0 12 9 21 2,6 

8 Saya termasuk orang yang mudah bergaul 3 8 10 21 2,6 

9 
Saya merasa gembira dapat bekerja bersama 
orang lain. 
 

0 0 15 15 1,0 

10 
Saya merasa telah berjasa dalam pekerjaan ini. 
 6 22 2 30 2,0 

11 
Di dalam pekerjaan saya, saya menghadapi 
masalah – masalah emosional dengan perasaan 
tenang 

6 22 2 30 2,0 

12 Saya merasa sangat tidak ingin dipecat dari 
pekerjaan saya. 

2 20 9 31 2,07 

13 Saya merasa sangat merasa lelah pada saat 
pulang kerja 

1 12 24 37 2,47 

14 Saya merasa lelah pada saat bangun pagi 4 16 9 29 1,93 
15 Saya merasa frustasi dengan pekerjaan saya 5 18 3 26 1,73 
16 Saya merasa bekerja terlalu keras untuk 

pekerjaan saya 
6 16 3 25 1,67 

17 Bekerja dengan orang lain secara langsung, 
menambah tekanan (stres) kepada diri  

4 20 3 27 1,80 

18 Saya merasa seperti kehabisan tenaga. 
 

7 12 6 25 1.67 

Rata - rata 1.62 
Sumber : data primer yang diolah 
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Secara keseluruhan tingkat potensi burnout broker PT. FASTING 

FUTURES SEMARANG berada pada tingkat rendah. Hal ini bisa dilihat dari hasil 

pengolahan data primer yang menunjukkan angka 1,62 di mana angka tersebut 

berada di level rendah dan juga berdasarkan wawancara secara informal melalui 

metode sharing dengan para responden (broker) diambil kesimpulan bahwa 

responden masih mampu menangani tekanan pekerjaan mereka sehingga tekanan 

tersebut tidak sampai menyebabkan burnout. Untuk mengetahui lebih detail ke arah 

manakah burnout yang dialami para broker PT. FASTING FUTURES 

SEMARANG, apakah ke arah depersonalisasi, prestasi diri ataukah kelelahan 

emosional. Peneliti akan membagi pernyataan – pernyataan kuesioner menjadi 3 

bagian (depersonalisasi, prestasi diri dan kelelahan emosional) sebagai berikut. 

1. Depersonalisasi 

Depersonalisasi adalah proses mengatasi ketidakseimbangan antara tuntutan dan 

kemampuan individu yang dilakukan individu untuk mengatasi kelelahan 

emosional. Gambaran dari depersonalisasi adalah adanya sikap negatif, kasar, 

menjauh dari lingkungan sosial, dan cenderung tidak peduli terhadap 

lingkungan serta orang-orang di sekitarnya 

Kuesioner yang mengukur tingkat depersonalisasi ini ditunjukkan dengan 4 

buah pernyataan. 
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Tabel IV.2.1.2. Karakteristik responden depersonalisasi broker PT. Fasting Futures 
Semarang 

Jumlah skor 
NO Variabel 

1 2 3 
Jumlah mean 

1 

Saya menjadi orang yang tidak memiliki 
perasaan terhadap orang – orang sejak saya 
menerima pekerjaan ini. 
 

12 6 0 18 1.20 

2 Saya khawatir pekerjaan ini menjadikan 
saya lebih emosional 6 18 0 24 1.60 

3 Saya tidak terlalu khawatir dengan orang 
yang membutuhkan bantuan saya 9 10 3 22 1.47 

4 

Saya merasa bahwa orang – orang yang 
membutuhkan bantuan saya, malah 
menyalahkan saya karena masalah – 
masalah yang mereka hadapi. 
 

7 8 12 27 1.80 

Rata - rata 1.52 
Sumber : data primer yang diolah, 2007 

Berdasar tabel IV.2.1.2. menunjukkan bahwa jumlah rata – rata jawaban 

responden untuk 4 pernyataan depersonalisasi diperoleh angka 1,52. Hal itu 

berarti tingkat depersonalisasi para broker berada di tingkat rendah karena 

berada pada angka dibawah 1,67.  Pernyataan yang berbunyi ” Saya merasa 

bahwa orang – orang yang membutuhkan bantuan saya, malah menyalahkan 

saya karena masalah – masalah yang mereka hadapi” merupakan indikator 

dengan skor tertinggi atau dapat dikatakan sebagai penentu depersonalisasi yang 

dominan.  

2. Prestasi pribadi 

Prestasi pribadi digunakan untuk mengukur seberapa tinggi kemampuan 

individu untuk memperoleh prestasi mereka sendiri terhadap apa yang 

seharusnya mereka lakukan dengan pekerjaan mereka. 
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Tabel IV.2.1.3. Karakteristik responden prestasi diri broker PT. Fasting Futures 
Semarang 

Jumlah skor NO Variabel 
1 2 3 

Jumlah mean 

1 

Saya bersedia membantu 
menyelesaikan masalah – masalah 
orang lain. 
 

1 14 21 36 2,40 

2 
Saya merasa yakin pekerjaan saya 
memberi pengaruh yang baik bagi 
orang lain. 

0 16 21 37 2,47 

3 
Saya merasa energik (mempunyai 
banyak energi atau selalu 
bersemangat). 

0 12 27 39 2,60 

4 Saya termasuk orang yang mudah 
bergaul 1 8 30 39 2,60 

5 
Saya merasa gembira dapat bekerja 
bersama orang lain. 
 

0 0 45 45 3,00 

6 
Saya merasa telah berjasa dalam 
pekerjaan ini. 
 

2 22 6 30 2,00 

7 
Di dalam pekerjaan saya, saya 
menghadapi masalah – masalah 
emosional dengan perasaan tenang 

2 22 6 30 2,00 

Rata - rata 2,44 
Sumber : data primer yang diolah, 2007 

Berdasar tabel IV.2.1.3. ternyata menunjukkan bahwa jumlah rata – rata 

jawaban responden untuk 7 pernyataan depersonalisasi diperoleh angka 2,44. 

Maka angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat prestasi diri  para broker 

berada di tingkat tinggi karena berada pada angka di atas skor 2,34. Jika dilihat 

dari skor kuesioner prestasi diri, indikator ” Saya merasa gembira dapat bekerja 

bersama orang lain” merupakan indikator dengan skor tertinggi. 

3. Kelelahan emosional 

Kelelahan emosional ditandai dengan terkurasnya sumber-sumber emosional, 

misalnya perasaan frustrasi, putus asa, sedih, tidak berdaya, tertekan, apatis 

terhadap pekerjaan dan merasa terbelenggu oleh tugas-tugas dalam pekerjaan. 
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Selain itu, mereka mudah tersinggung dan mudah marah tanpa alasan yang 

jelas. 

Tabel IV.2.1.4. Karakteristik responden kelelahan emosional broker PT. Fasting 
Futures Semarang 

Jumlah skor NO Variabel 
1 2 3 

Jumlah mean 

1 Saya merasa sangat tidak ingin dipecat 
dari pekerjaan saya. 

2 20 9 31 2,07 

2 Saya merasa sangat merasa lelah pada saat 
pulang kerja 

1 12 24 37 2,47 

3 Saya merasa lelah pada saat bangun pagi 4 16 9 29 1,93 

4 Saya merasa frustasi dengan pekerjaan 
saya 

5 18 3 26 1,73 

5 Saya merasa bekerja terlalu keras untuk 
pekerjaan saya 

6 16 3 25 1,67 

6 
Bekerja dengan orang lain secara 
langsung, menambah tekanan (stres) 
kepada diri  

4 20 3 27 1,80 

7 Saya merasa seperti kehabisan tenaga. 
 7 12 6 25 1.67 

Rata - rata 1.90 
Sumber : data primer yang diolah, 2007 

Berdasar tabel IV.2.1.4. tersebut, menunjukkan bahwa jumlah rata – rata 

jawaban responden untuk 7 pernyataan kelelahan emosional diperoleh angka 1,90. 

Berdasarkan kategori yang sudah ditetapkan, maka angka tersebut menunjukkan 

bahwa tingkat kelelahan emosional para broker berada di tingkat sedang Yang 

memiliki skor tertinggi adalah ”Saya merasa sangat merasa lelah pada saat pulang 

kerja”  karena merupakan indikator dengan skor tertinggi.  

Berdasar data – data di atas dapat disimpulkan bahwa potensi burnout 

tidak mengkhawatirkan karena tingkat burnout secara keseluruhan rendah dan 

lebih mengarah ke arah positif karena prestasi pribadi yang tinggi, depersonalisasi 

yang rendah dan kelelahan emosional yang berada pada tingkat sedang. 
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IV.2.2. Hasil Penelitian Berdasar Pertanyaan Terbuka 

 Berdasar pernyataan terbuka, diambil kesimpulan bahwa responden 

tertarik menjadi seorang broker karena di samping mempunyai potensi 

pendapatan yang besar, responden merasa bahwa pekerjaan sebagai broker 

merupakan pekerjaan yang penuh tantangan, mempunyai wawasan yang luas, dan 

belajar bekerja sama dengan orang lain (nasabah). 

 Responden rata – rata bekerja selama lebih dari 8 jam. Walaupun 

demikian, mereka tidak merasa pekerjaan sebagai broker menyita banyak waktu 

mereka, karena mereka tidak setiap hari harus bekerja lebih dari 8 jam, mereka 

bekerja lebih dari  8 jam hanya pada kondisi mereka mengambil ”posisi” pada 

pasar. 

 Hal yang tidak disukai oleh responden di dalam pekerjaan sebagai broker 

adalah apabila nasabah jarang melakukan transaksi, karena broker mendapat 

penghasilan dari jumlah transaksi nasabah, semakin sering nasabah melakukan 

transaksi semakin besar pula pendapatan broker yang bersangkutan. Hal lainnya 

adalah apabila nasabah menyalahkan broker pada saat nasabah mengalami 

kerugian dalam bertransaksi atas analisa broker yang salah. Tetapi responden 

merasa tekanan pekerjaan yang mereka hadapi sepadan dengan hasil (pendapatan) 

yang mereka peroleh 

IV.2.3.  Hasil Penelitian Berdasar Wawancara Informal dan Observasi 

 Berdasar hasil pengamatan peneliti melalui wawancara secara informal hal 

yang menyebabkan pernyataan depersonalisasi no 4 “Saya merasa bahwa orang 

– orang yang membutuhkan bantuan saya, malah menyalahkan saya karena 
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masalah – masalah yang mereka hadapi” memiliki skor tertinggi disebabkan  

terdapat beberapa nasabah yang terkadang menyalahkan broker apabila nasabah 

mengalami kerugian, padahal nasabah juga sudah menyadari bahwa di dalam 

dunia perdagangan index dan forex mempunyai tingkat potensi kerugian yang 

tinggi. 

Berdasar hasil pengamatan peneliti melalui wawancara secara informal hal 

yang menyebabkan pernyataan no 5 pada instrumen prestasi diri ”Saya merasa 

gembira dapat bekerja bersama orang lain” merupakan indikator dengan skor 

tertinggi karena responden sebagai broker dituntut untuk mempunyai 

kemampuan berkomunikasi yang baik dan harus memiliki perasaan senang 

dapat bekerja dengan orang lain, karena pekerjaan sebagai tidak bisa semata – 

mata mengelola nasabah berdasarkan profit yang dihasilkan. Mengelola nasabah 

melalui pendekatan pribadi terkadang tetap diperlukan.. 

Pernyataan no 2 pada instrumen kelelahan emosional ”saya sering 

merasa lelah pada saat pulang kerja” memiliki skor tertinggi. Berdasar observasi 

yang dilakukan peneliti dan wawancara informal diperoleh informasi bahwa 

bagi broker yang memegang nasabah yang bertransaksi di forex bisa 

mempunyai jam kerja yang sangat panjang (karena pasar forex bergerak selama 

24 jam sehari). Hal ini menandakan bahwa pekerjaan broker cukup menguras 

sumber – sumber emosional mereka. Sehingga menyebabkan kelelahan baik 

secara fisik maupun secara psikis. 
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IV.3. Pembahasan 

Berdasar hasil penelitian potensi burnout secara keseluruhan menunjukkan 

bahwa tingkat potensi burnout pada broker PT. FASTING FUTURES 

SEMARANG masih dalam taraf yang tidak terlalu mengkhawatirkan atau berada 

pada taraf moderat yang didukung oleh rendahnya tingkat depersonalisasi dan 

kelelahan emosional dan tingginya prestasi ribadi yang dimiliki oleh para broker 

PT. FASTING FUTURES SEMARANG.  

Burnout yang merupakan kombinasi kelelahan fisik, emosi dan mental dan 

merupakan suatu keadaan yang sukar untuk keluar dari keadaan tersebut belum 

begitu nampak pada diri para broker.  

Pada bagian depersonalisasi, diperoleh angka 1,52. Hal itu berarti tingkat 

depersonalisasi para broker berada di tingkat rendah karena berada pada angka 

dibawah 1,67.  Pernyataan yang berbunyi ” Saya merasa bahwa orang – orang 

yang membutuhkan bantuan saya, malah menyalahkan saya karena masalah – 

masalah yang mereka hadapi” merupakan indikator dengan skor tertinggi atau 

dapat dikatakan sebagai penentu depersonalisasi yang dominan. Hal ini dapat 

dimaklumi karena broker mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap 

nasabah untuk memberikan analisis atau perkiraan – perkiraan arah harga index 

atau forex sebaik mungkin agar meminimalkan resiko kerugian yang dihadapi 

oleh nasabah. Tetapi tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diperkirakan 

oleh broker, dan bila hal tersebut terjadi, ada kemungkinan nasabah akan 

menyalahkan broker karena tidak tepat dalam melakukan analisis meskipun 

nasabah juga sudah mengetahui besarnya resiko yang dihadapi di dalam 
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perdangangan index/forex. Pernyataaan yang mempunyai tingkat depersonalisasi 

dengan skor terendah ada pada pernyataan yang berbunyi ”saya tidak  menjadi 

orang yang tidak memiliki perasaan terhadap orang – orang sejak saya menerima 

pekerjaan ini”, responden mayoritas menjawab ”jarang”, hal ini terjadi karena 

responden dalam hal ini adalah broker PT. FASTING FUTURES SEMARANG 

sudah merasa terbiasa dengan masalah – masalah di dalam pekerjaan mereka 

sebagai broker sehingga tidak akan mempengaruhi kepribadian mereka sehingga 

mereka masih tetap peduli terhadap orang – orang dan lingkungan sekitar mereka. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Ferber (1991, 50), yang mengatakan bahwa 

semakin banyak pengalaman kerja, maka semakin rendah tingkat burnout yang 

dialami.  

Tekanan pada broker terjadi pada saat keadaan floating. Floating 

merupakan keadaan di mana mereka sedang berada di dalam keadaan yang 

merugi, mereka entry Market pada posisi yang kurang menguntungkan sehingga 

bila mereka ingin keluar dari pasar mereka harus menunggu harga yang tidak 

merugikan nasabah mereka. Sebagai ilustrasi broker A mengambil aksi ”beli” 

(aksi yang mengharapkan harga pada masa yang akan datang lebih tinggi dari saat 

sekarang) saham Hanseng sebanyak 1 lot pada harga 26.000 poin sementara harga 

sedang berada di posisi 25.850 bila broker A mengambil aksi liquid (aksi di mana 

melepas saham yang sudah dibeli dengan harga sesuai dengan harga pasar pada 

saat melepas saham tersebut) maka nasabah broker A akan menderita kerugian 

sebesar 150 poin atau setara dengan Rp. 7.500.000 (1 poin x $5 x Rp. 10.000(fix 

rate)). Agar tidak merugi broker A menunggu saat di mana posisi harga pasar 
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berada di harga yang lebih tinggi dari 26.000 poin. Saat menunggu itulah yang 

disebut dengan posisi floating. Sehingga apa yang dirasakan oleh broker yang 

sedang berada di posisi floating akan lebih merasa tertekan dari pada broker yang 

tidak sedang mengalami floating. 

Indikator dengan skor tertinggi pada depersonalisasi atau dapat dikatakan 

sebagai penentu depersonalisasi yang dominan adalah pernyataan yang berbunyi 

”Saya merasa bahwa orang – orang yang membutuhkan bantuan saya, malah 

menyalahkan saya karena masalah – masalah yang mereka hadapi”. Hal ini dapat 

dimaklumi karena broker mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap 

nasabah untuk memberikan analisis atau perkiraan – perkiraan arah harga index 

atau forex sebaik mungkin agar meminimalkan resiko kerugian yang dihadapi 

oleh nasabah. Tetapi tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diperkirakan 

oleh broker, dan bila hal tersebut terjadi, ada kemungkinan nasabah akan 

menyalahkan broker karena tidak tepat dalam melakukan analisis meskipun 

nasabah juga sudah mengetahui besarnya resiko yang dihadapi di dalam 

perdangangan index/forex. Jawaban yang mempunyai tingkat depersonalisasi 

dengan skor terendah ada pada pernyataan yang berbunyi ”saya tidak  menjadi 

orang yang tidak memiliki perasaan terhadap orang – orang sejak saya menerima 

pekerjaan ini”, responden mayoritas menjawab ”jarang”, hal ini terjadi karena 

responden dalam hal ini adalah broker PT. FASTING FUTURES SEMARANG 

sudah merasa terbiasa dengan masalah – masalah di dalam pekerjaan mereka 

sebagai broker sehingga tidak akan mempengaruhi kepribadian mereka. 
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Sedangkan pada prestasi diri yang menjadi faktor penentu dominan adalah 

pernyataan ” Saya merasa gembira dapat bekerja bersama orang lain”. Semua 

responden menjawab ”sering merasakan”. Hal ini disebabkan karena tingkat 

solidaritas antar broker PT. FASTING FUTURES SEMARANG sangat tinggi. 

PT. FASTING FUTURES SEMARANG sangat erat dengan suasana 

kekeluargaan sehingga tidak ada persaingan yang bersifat negatif di antara sesama 

broker, mereka mau saling membantu dalam menangani nasabah apabila broker 

yang bersangkutan tidak dapat memantau pergerakan harga karena berhalangan. 

Broker tidak hanya dituntut untuk bisa menganalisis keadaan pasar, tetapi juga 

kemampuan untuk berkomunikasi yang baik. Yang memiliki nilai paling rendah 

adalah pernyataan”Di dalam pekerjaan saya, saya menghadapi masalah – masalah 

emosional dengan perasaan tenang” mayoritas responden menjawab ”kadang – 

kadang merasakan”.Hal ini terjadi karena tidak semua broker bisa menghadapi 

keadaan floating dengan perasaan tenang. Semakin tinggi jam kerja seorang 

broker dalam dunia trading, broker semakin mampu mengendalikan emosi pada 

saat keadaan floating. Hal ini sejalan dengan pernyataan Moekijat (1995, 158) 

yang mengatakan bahwa masa kerja yang lebih lama akan memiliki kemampuan 

dalam penyesuaian terhadap situasi pekerjaan yang lebih baik karena lebih 

berpengalaman dalam menghadapi situasi tersebut. 

Pada kelelahan emosional yang menjadi faktor dominan adalah pernyataan 

”Saya merasa sangat merasa lelah pada saat pulang kerja” mayoritas responden 

menjawab ”sering merasakan”. Hal ini menunjukkan bahwa broker sering merasa 

lelah pada saat pulang kerja, karena pada broker yang melakukan transaksi forex 
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mempunyai jam kerja yang relatif lebih panjang daripada jam kerja broker yang 

bertransasksi di index. Hal ini terjadi karena pasar forex buka selama 24 jam 

sehari (senin jam 5.00 WIB – sabtu jam 4.30 WIB), sedangkan pasar index hanya 

dibuka sampai sore hari (Jam 8.30 – jam 15.30) sehingga broker yang transaksi di 

index tidak perlu memantau harga hingga malam hari. Dalam instrumen kelelahan 

emosional terdapat hasil yang menarik, di satu sisi broker sering merasakan 

sangat lelah pada saat pulang kerja yang dibuktikan dengan nilai yang paling 

tinggi dalam instrumen kelelahan emosional, tetapi di sisi lain broker merasa 

jarang kehabisan tenaga yang ditunjukkan dengan nilai yang paling rendah. Hal 

ini terjadi karena broker hanya merasa lelah secara psikis. Mereka tidak merasa 

lelah secara fisik, karena mereka tidak bekerja yang membutuhkan tenaga secara 

fisik. 
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