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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Didalam sebuah organisasi sumber daya manusia menjadi bagian hal yang 

terpenting bagi kelangsungan hidup suatu industri. Maju atau tidaknya suatu 

industri tidak terlepas dari sumber daya manusia yang dimiliki. Pengelolaan SDM 

merupakan salah satu hal yang penting yang sering dihadapi. Kurangnya 

pengelolaan SDM dapat menyebabkan banyak karyawan mengalami ketimpangan 

yang bermunculan yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Karena setiap orang 

memiliki dorongan untuk memenuhi kebutuhan pokok diantarnya fisik dan psikis 

sehingga tercapai kepuasan. Jika tidak dapat terpenuhi, maka akan timbul 

kecemasan dan ketegangan. Ketegangan merupakan cermin dari ketidakmampuan 

seseorang dalam menghadapi keterbatasannya sehingga muncul rasa gelisah, 

frustasi, dan rasa bersalah, sampai pada rasa cemas.  

Saat ini banyak orang bekerja diperusahaan yang tidak sesuai dengan 

keinginannya atau karena keterpaksaan untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-

hari. Hal ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan stres dalam bekerja, 

terutama orang yang bekerja pada bidang pelayanan untuk memberikan kepuasan 

dan kenyamanan kepada orang lain. Salah satu dampak yang timbul adalah 

burnout. Karena burnout terkait dengan stress (Suharto 2007). Stres akibat kerja 

yang merupakan penyebab burnout  merupakan fenomena umum ditempat kerja 

saat ini (Borkowski, 2013). Burnout adalah suatu kondisi emosional dimana 
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seseorang merasa lelah dan jenuh secara fisik dan mental sebagai akibat tuntutan 

pekerjaan yang meningkat (Sutjipto, 2008).  

Chavalitsakulchai dan Shahvanaz dalam Setyawati (2010) menyatakan 

burnout atau kelelahan kerja merupakan fenomena yang kompleks yang 

disebabkan ooleh faktor biologi pada proses kerja serta dipengaruhi oleh faktor 

internal (jenis kelamin, status perkawinan, usia, pendidikan, dan jam kerja) dan 

faktor eksternal (lingkungan kerja dan dukungan sosial). Usia merupakan salah 

satu faktor internal penyebab terjadinya burnout. Maslach dalam (Iwan Ramdan, 

2016) mengatakan orang yang berusia muda memiliki kemungkinan mengalami 

burnout lebih besar daripada orang yang berusia lebih tua. Seiring dengan 

pertambahan usia pada umumnya individu menjadi lebih stabil, lebih matang dan 

lebih teguh sehingga memiliki pandangan yang lebih realistis. Burnout dapat 

terjadi pada sebagian besar pekerja. Salah satunya pada karyawan PT. Bintang 

Cemerlang Semesta Pati bagian cleaning service yang belerja di RSUD Tugurejo 

Semarang. 

PT. Bintang Cemerlang Semesta Pati merupakan perusahaan yang 

bergerak dibidang penyedia jasa tenaga kerja outsourcing pelayanan kebersihan 

yang bealamat di Jl. PATI-TAYU KM 1 KUTOHARJO PATI JAWA TENGAH. 

PT. Bintang Cemerlang Semesta Pati mempunyai citra perusahaan yang baik 

sebagai penyedia jasa tenaga kerja outsourcing pelayanan kebersihan yang 

mempunyai hubungan kontrak dengan beberapa perusahaan atau instansi 

diantaranya RSUD Tugurejo Semarang, Universitas Islam Negeri Semarang, 

Dispora Kota Semarang, RS Margono Purwokerto dan RSUD Soewondo Pati. 
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Cleaning service adalah karyawan yang bertugas untuk membersihkan lingkungan 

baik di suatu instansi atau industri. Keberadaan pelayanan kebersihan (Cleaning 

Service) pada suatu instansi pemerintah atau swasta merupakan suatu keharusan. 

Karena dengan lingkungan yang bersih maka akan terciptanya kenyamanan. Jasa 

Cleaning Service sangat penting dalam mencapai tujuannya. Indikator 

keberhasilan pada suatu organisasi dapat dilihat pada kebersihan lingkungan. 

Dalam menjalankan tugasnya, para cleaning cervice bekerja penuh resiko 

terutama diinstansi atau gedung bertingkat yang mengharuskan membersihkan 

kaca jendela dan dinding-dinding di bagian luarnya. Cleaning service juga sering 

kali harus bekerja ekstra saat acara-acara tertentu yang diadakan oleh kantor. 

  Usia merupakan faktor internal penyebab burnout. Burnout terjadi pada 

karyawan PT. Bintang cemerlang Semesta pati yang bekerja di RSUD Tugurejo 

Semarang karena usia karyawan rata-rata masih muda dan kurang bersunguh-

sungguh dalam menjalani pekerjaan. Hal itu terjadi karena beban kerja yang tinggi 

dan pekerjaan yang dijalani tidak sesuai dengan keinginannya. Karena orang yang 

berusia lebih muda memiliki kemungkinan mengalami burnout lebih besar 

daripada orang yang berusia lebih tua. Karena perkembangan emosi pada masa 

dewasa awal perkembangan emosi tidak stabil karena banyak persoalan yang 

ditemui individu dan masih suka mencoba (Maslach dalam Iwan Ramdan, 2016). 

  Sarafino (2011) mengatakan dukungan sosial adalah penerimaan rasa 

aman, peduli, penghargaan atau bantuan yang diterima seorang karyawan dari 

rekan kerja ataupun atasannya. Dukungan sosial merujuk pada kenyamanan, 

kepedulian, harga diri, atau segala bentuk bantuan lainnya yang diterima dari 
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orang lain atau kelompok. Dukungan sosial datang dari sumber-sumber yang 

berbeda, seperti dari keluarga, rekan kerja, atasan, atau anggota organisasi. 

Dengan adanya dukungan sosial dari berbagai sumber, individu akan merasa 

yakin bahwa dirinya dicintai dan disayangi, dihargai, bernilai dan menjadi bagian 

dari jaringan sosial. Oleh karena itu, adanya dukungan sosial membuat individu 

merasa yakin bahwa dirinya dicintai, dihargai, sehingga dapat mengurangi gejala 

burnout yang dialami. Sebaliknya, tidak ada dukungan sosial dapat menyebabkan 

ketegangan dan meningkatkan terjadinya burnout pada individu. Seperti halnya 

yang terjadi pada karyawan PT Bintang Cemerlang Semesta bagian cleaning 

service yang bekerja di RSUD Tugurejo Semarang. Dukungan sosial yang lemah 

dari rekan kerja yaitu saling menyalahkan sesama rekan kerja ketika mendapat 

teguran dari atasan ketika lantai dan toilet yang kurang bersih. 

Selain umur dan dukungan sosial faktor penyebab burnout adalah 

lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan faktor eksternal penyebab 

terjadinya Burnout. Menurut Ahyari (1994) dalam Fatmawati (2012) lingkungan 

kerja adalah suatu tempat dimana para karyawan melakukan pekerjaannya. 

Lingkungan kerja terdiri dari lingkungan fisik dan lingkungan non fisik. 

Lingkungan kerja menjadi salah satu pertimbangan bagi sesorang dalam memiliki 

perkerjaan, sekalipun nanti gaji yang akan diberikan besar, tetapi jika lingkungan 

kerjanya tidak menyenangkan, maka karyawan akan berfikir dua kali untuk 

menerima atau menolak pekerjaan tersebut, karena mungkin lingkungan dimana 

karyawan berada akan menghambat pekerjaan yang dilakukan. Oleh karena itu 

lingkungan kerja menjadi salah satu pertimbangan bagi seseorang dalam memiliki 
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pekerjaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja adalah 

suatu tempat dimana karyawan melaksanakan pekerjaannya ataupun segala 

sesuatu yang ada disekitar karyawan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam 

melakukan pekerjaan yang dibebankan padanya. Lingkungan kerja meliputi 

suasana kerja yang nyaman, seperti cahaya/penerangan yang jelas, suara yang 

tidak bising, bau yang enak dan keamanan didalam bekerja. Adapun lingkungan 

kerja yang menyebabkan mereka jenuh yaitu setiap ada kotoran atau debu yang 

menempel dilantai dan dikaca yang disebabkan oleh pengguna maupun 

pengunjung gedung harus dibersihkan lagi secara terus menerus dan monoton. 

Disamping itu bau yang tidak enak dilingkungan rumah sakit seperti bau obat-

obatan menyebabkan cleaning service merasa jenuh. 

Research gap dalam penelitian ini adalah penelitian dari Lalu Ciptadi 

(2015) dalam penelitiannya yang bejudul “Pengaruh Beban Kerja, Lingkungan 

Kerja dan Dukungan Sosial Terhadap Burnout Pustakawan Di Kota Mataram” 

menyatakan bahwa dukungan sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

burnout pustakawan di kota mataram. Hal ini dlilihat dengan nilai thitung sebesar -

6,647 dengan probabilitas signifikansi 0,000 < 0,05. Sedangkan Khoirul Attiq 

(2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Dukungan Sosial, Efikasi 

diri, Konflik Peran, Kelebihan Beban Kerja dan Kecerdasan Emosional Terhadap 

Kecenderungan Burnout Pada Studi Badan Pusat Statistik Kota Semarang” 

menyatakan bahwa dukungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

burnout pada karyawan Badan Pusat Statistik Kota Semarang. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai thitung sebesar 7,342 dengan probabilitas signifikasni 0,000 < 0,05.  
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Iwona Nowakowskal (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh 

Faktor Lingkungan Kerja Dan Sindrom Burnout Pada Self-efficacy Dari Staf 

Medis” menyatakan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap burnout pada staf medis RS di Polandia. Hasil dari uji statistic t 

dilakuakn untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen secara parsial (uji t) antara lingkungan kerja dengan burnout 

menunjukkan niali thitungsebesar 4,180 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 < 

0,05. Hal ini berarti bahwa lingkungan kerja secara parsial berpengaruh positif 

dan signifikan  terhadap burnout pada staf medis di rumah sakit polandia. 

Sedangkan Elide Sbardellotto Mda Costa (2016) dalam penelitiannya yang 

berjudul “Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Burnout Perawat Rumah Sakit 

Umum Brazil” menyatakan bahwa lingkungan kerja berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap burnout pada perawat rumah sakit umum brazil. Hal ini 

dlilihat dengan nilai thitung sebesar -2,156 dengan probabilitas signifikansi 0,034 < 

0,05. 

Iwan Muhammad Ramdan (2016) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Burnout Pada Perawat RS Samarinda” 

menyatakan bahwa usia tidak berpengaruh dengan burnout pada perawat RS 

Samarinda. Hasil dilihat dengan nilai signifikansi 0,52 > 0,05. Sedangkan menurut 

Ali Asghar Bayani (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Gender, 

Usia, dan Tahun Pengalaman Mengajar Terhadap Burnout Pada Guru Di Iran” 

menyatakan bahwa usia berpengaruh positif dan signifikan terhadap burnout pada 
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guru di iran. Hasil ini dilihat dari nilai thitung sebesar 6,324 dengan nilai 

signifikansi 0,02 < 0,05. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul ANALISIS PENGARUH USIA, DUKUNGAN 

SOSIAL DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP BURNOUT PADA 

KARYAWAN BAGIAN CLEANING SERVICE PT. BINTANG 

CEMERLANG SEMESTA PATI (Studi Kasus Pada RSUD Tugurejo 

Semarang). 

 

1.2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam peneliti ini, meliputi karyawan PT. Bintang 

Cemerlang Semesta Pati bagian cleaning service yang ada sebagai berikut 

ini: 

1.2.1. Variabel independen yaitu usia, dukungan sosial dan lingkungan kerja. 

variabel dependen yaitu burnout. 

1.2.2. Obyek penelitian pada PT Bintang Cemerlang Semesta Pati dan RSUD 

Tugurejo Semarang. 

1.2.3. Responden pada penelitian ini adalah karyawan PT. Bintang Cemerlang 

Semesta Pati bagian cleaning srvice yang bekerja di RSUD Tugurejo 

Semarang. 

1.2.4. Penelitian ini dilakukan dengan jangka waktu 3 bulan setelah penyusunan 

proposal disetujui oleh dosen pembimbing. 
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1.3. Rumusan Masalah 

   Burnout terjadi karena usia karyawan PT. Bintang Cemerlang Semesta 

Pati rata-rata masih muda dan kurang bersunguh-sungguh dalam menjalani 

pekerjaan. Hal itu terjadi karena beban kerja yang tinggi dan pekerjaan 

yang dijalani tidak sesuai dengan keinginannya. 

    Burnout juga terjadi karena dukungan sosial yang lemah dari rekan 

kerja yaitu saling menyalahkan sesama rekan kerja ketika mendapat 

teguran dari atasan seperti halnya lantai dan toilet yang kurang bersih. 

Selain usia dan dukungan sosial, lingkungan kerja juga 

mempengaruhi burnout pada karyawan bagian cleaning service, adapun 

lingkungan kerja yang menyebabkan mereka jenuh yaitu setiap ada 

kotoran atau debu yang menempel dilantai dan dikaca yang disebabkan 

oleh pengguna maupun pengunjung gedung harus dibersihkan lagi secara 

terus menerus dan monoton. Disamping itu bau yang tidak enak 

dilingkungan rumah sakit seperti bau obat-obatan menyebabkan cleaning 

service merasa jenuh. 

    Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dirumuskan suatu 

pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1.3.1 Apakah ada pengaruh usia terhadap burnout pada karyawan bagian cleaning 

service pada PT. Bintang Cemerlang Semesta Pati yang bekerja di RSUD 

Tugurejo Semarang? 
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1.3.2 Apakah ada pengaruh dukungan sosial terhadap burnout pada karyawan 

bagian cleaning service pada PT. Bintang Cemerlang Semesta Pati yang 

bekerja di RSUD Tugurejo Semarang? 

1.3.3 Apakah ada pengaruh lingkungan kerja terhadap burnout pada karyawan 

bagian cleaning service pada PT. Bintang Cemerlang Semesta Pati yang 

bekerja di RSUD Tugurejo Semarang? 

1.3.4 Apakah ada pengaruh usia, dukungan sosial dan lingkungan kerja terhadap 

burnout pada karyawan bagian cleaning service pada PT. Bintang 

Cemerlang Semesta Pati secara berganda yang bekerja di RSUD Tugurejo 

Semarang? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

1.4.1 Menguji pengaruh usia terhadap burnout pada karyawan bagian cleaning 

service pada PT. Bintang Cemerlang Pati yang bekerja di RSUD Tugurejo 

Semarang. 

1.4.2  Menguji pengaruh dukungan sosial terhadap burnout pada karyawan bagian 

cleaning service pada PT. Bintang Cemerlang Pati yang bekerja di RSUD 

Tugurejo Semarang. 

1.4.3 Menguji pengaruh lingkungan kerja terhadap burnout pada karyawan bagian 

cleaning service pada PT. Bintang Cemerlang Pati yang bekerja di RSUD 

Tugurejo Semarang. 
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1.4.4 Menguji pengaruh usia, dukungan sosial dan lingkungan kerja terhadap 

burnout pada karyawan bagian cleaning service pada PT. Bintang 

Cemerlang Pati yang bekerja di RSUD Tugurejo Semarang secara berganda. 

 

 1.5. Manfaat dan Kegunaan 

 1.5.1. Bagi Managemen Perusahaan 

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

tentang variabel yang mempengaruhi burnout yang meliputi usia, dukungan 

sosial dan lingkungan kerja pada karyawan bagian cleaning service pada 

PT. Bintang Cemerlang Semesta Pati yang bekerja di RSUD Tugurejo 

Semarang. 

 1.5.2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan 

masukan terkait dengan permasalahan burnout dilihat dari variabel usia, 

dukungan sosial dan lingkungan kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 


