
 
 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini diterima, yaitu ada hubungan negatif antara self 

efficacy dengan burnout pada karyawan Account Officer. Semakin 

tinggi self efficacy maka semakin rendah burnout yang dialami pada 

karyawan Account Officer, demikian pula sebaliknya apabila semakin 

rendah self efficacy maka semakin tinggi burnout yang dialami pada 

karyawan Account Officer. Adapun sumbangan efektif self efficacy 

terhadap burnout adalah sebesar 73,5 %. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan, maka 

peneliti mengemukakan saran sebagai berikut : 

1. Bagi karyawan Account Officer 

Bagi karyawan Account Officer hendaknya tetap 

mempertahankan  self efficacy mereka dalam bekerja, sehingga dapat 

meminimalkan terjadinya stres kerja yang mengarah terjadinya 

burnout. Caranya dengan membuat perencanaan dalam pekerjaan, 

penetapan skala prioritas pekerjaan, memiliki penguasaan diri baik. 
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2. Bagi perusahaan 

Peneliti menyarankan agar perusahaan dapat melakukan 

training untuk mempertahankan dan pengembangan self efficacy 

dalam hal kemampuan kognisi dan afeksi karyawan yang bisa 

dilakukan dengan pelatihan, Focus Group Discusion atau Outbond. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Bagi peneliti selanjutnya disarankan lebih teliti saat  menyusun  

alat ukur self efficacy dan burnout  dengan mempertimbangkan 

adanya intervensi konsep pada kedua skala tersebut, dikarenakan 

beberapa item pada skala self efficacy memiliki kebalikan dari 

keadaan pada skala burnout dan sebaliknya. Dampak dari adanya 

tumpang tindih pada kedua skala tersebut yaitu banyaknya item 

yang gugur dari skala burnout, dimana skala tersebut tidak bisa 

menggambarkan kondisi burnout yang terjadi. 

b. Peneliti dapat menyebarkan keseluruhan skala secara langsung 

kepada subyek agar peneliti dapat mengamati dan mengontrol 

secara langsung jalannya proses pengisian skala sehingga subyek 

penelitian dapat menjawab secara lengkap dan obyektif, jika ada 

yang ingin ditanyakan peneliti bisa langsung menerangkan.  

c. Bagi peneliti yang tertarik mengetahui lebih jauh mengenai 

burnout, agar mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi timbulnya burnout, yaitu faktor eksternal meliputi, 

kurangnya dukungan sosial dari atasan, tuntutan pekerjaan, 

pekerjaan yang monoton, dan faktor internal meliputi usia, harga 

diri, dan karakteristik kepribadian. 
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