
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

 

Burnout adalah karakter yang sering terjadi disebabkan oleh respon yang 

berkelanjutan terhadap stress interpersonal yang mendalam. Tiga kriteria dari 

burnout yaitu kelelahan yang tidak beraturan, perasaan kurang percaya diri, dan 

kurang kontrol individu adanya tugas yang dibebankan pada dirinya, serta 

mempunyai rasa pesimis yang tinggi dan kurangnya usaha dalam memajukan diri. 

Yang paling utama perlu dilihat dalam burnout yaitu tidak bisa dalam mencapai 

standar kinerja yang sudah ditentukan, kualitas kerjanya mulai menurun, 

kesalahan yang timbul di masing-masing bagian, kurang fokus dalam pekerjaan, 

dan pemikiran dalam pemecahan masalah kurang begitu menguasai. Burnout 

banyak memiliki tanggapan yang buruk pada pekerjaan yang dijalankan misalnya 

ketidakpuasan, kurangnya komitmen, rasa ingin bolos yang tinggi, dan pemikiran 

untuk mengundurkan diri dari pekerjaan yang tinggi. Orang yang mengalami 

burnout juga memiliki dampak negatif yang kurang baik bagi rekan kerja mereka 

dengan menimbulkan masalah-masalah yang menganggu bagi proses kerja 

berlangsung. 

Luthans (2011) memberikan tanggapan tentang terjadinya burnout yang 

tidak berlangsung secara sendirinya, burnout tidak muncul dari masalah individu 

saja seperti karakter atau perilaku namun lingkungan sosial juga menyumbang 
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bagi timbulnya burnout itu. Burnout menghasilkan rasa ketersaingan, rasa 

pengendalian diri yang kurang, dan hubungan satu sama lainnya. 

Stress adalah bagian dari timbulnya burnout (Luthans, 2005). Pendapat 

King et al (1995) memberikan pernyataan tentang stress pada seseorang di lokasi 

kerja yang sedang berlangsung dalam waktu yang lama bisa menyebabkan 

seseorang akan kelelahan emosi yang tinggi dan semangat kerja yang rendah 

dapat mempengaruhi terjadinya burnout. Seperti yang diungkapkan oleh 

Hardiyanti (2013) burnout adalah suatu keadaan yang menganggu seseorang yang 

berada di dalam dunia kerja, melihat bagaimana kondisi emosi individu yang 

merasa lelah serta jenuh secara mental disebabkan tuntutan dan tekanan pekerjaan 

yang berat. 

Tuntutan yang diberikan pemerintah terhadap Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) Bali dalam menyediakan data yang cukup beragam, tepat waktu, 

dan akurat adalah suatu tantangan tersendiri yang dihadapi oleh anggota OPD 

Bali. Dari tahun ke tahun mempunyai kriteria survey yang harus dijalankan 

berbeda dari sebelumnya, batas waktu yang ditentukan harus singkat dan cepat 

serta tuntutan terhadap kualitas data yang tinggi. Tahap pelaksanaan survey 

tersebut terdiri dari beberapa tahapan yaitu pengumpulan data, pemeriksaan, 

pengawasan ke lapangan/daerah, pengolahan, analisis penyajian hasil, dan 

administrasi. Masing-masing tahapan tersebut dilakukan berjenjang dari tingkat 

kabupaten serta diberi batasan waktu dalam penyelesaiannya. Adanya 

ketersediaan dan keterbatasan SDM, tahap pekerjaan dibagi sesuai dengan 

pengalaman, keterampilan, dan kemampuan individu. 
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Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Murtiasari (2007) beban kerja 

yang berlebih dapat mengakibatkan pengawai OPD mengalami kelelahan akibat 

adanya ketidakseimbangan, kesenjangan atau diskrepansi antara tuntutan tugas 

dan waktu yang sudah disediakan untuk menyelesaikan pekerjaan. Kondisi ini 

menimbulkan ketegangan. Penelitian lain juga menunjukkan hasil yang sama 

seperti yang dilakukan oleh Michael dan Petal, (2009); Zoharah binti Omar, 

(2014); dkk yang memberi pernyataan tentang kondisi strain/ketegangan 

mengakibatkan rendahnya produktivitas, ketidakpuasan, komitmen yang rendah, 

absensi, dan perputaran karyawan dalam organisasi. Seiring dengan hasil 

penelitian tersebut Malik (2011) memberikan pernyataan tentang kelebihan beban 

kerja (work overload), otoritas peran, konflik peran, dan kurangnya dukungan 

kerja yang menjadi dampak terhadap stress kerja. 

Sementara itu, pekerjaan di lingkungan OPD Provinsi Bali dapat 

menimbulkan ambiguitas peran. Ambiguitas peran bisa muncul disebabkan oleh 

pekerjaan tambahan yang tidak mempunyai standar operasional prosedur (SOP) 

yang jelas. Ferdiansyah (2014) memberikan pernyataan tentang tekanan peran 

(role stress) mengandung tiga dimensi yaitu ambiguitas peran (role ambiguity), 

kelebihan beban kerja (work overload) dan pertentangan peran satu dengan yang 

lainnya (role conflict) yang selanjutnya dapat mengakibatkan kelelahan (burnout) 

individu. 

Untuk memperoleh indikasi awal adanya fenomena role ambiguity, role 

overload, dan role stressor maka dilakukan wawancara secara langsung dengan 

pegawai yang bekerja di OPD dan memperoleh rangkuman sebagai berikut: 
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1. Beberapa kegiatan besar mempunyai batasan akhir untuk menyelesaikan 

pekerjaan yang hampir bersamaan, sehingga terjadi penumpukan pekerjaan 

dalam kurun waktu tertentu, penyelesaiannya harus dilakukan oleh sejumlah 

pegawai yang ada. 

2. Sering terjadi kebingungan dalam menyelesaikan pekerjaan tambahan yang 

ada disebabkan oleh minimnya perintah dari atasan. 

3. Budaya organisasi di kabupaten/kota dalam menyelesaikan pekerjaan. 

 

Beberapa penelitian terdahulu memberikan pernyataan tentang adanya 

beban kerja berlebihan (work overload) berpengaruh positif terhadap stress kerja. 

Semakin tinggi work overload maka semakin tinggi stress kerja. Antara lain 

penelitian yang dilakukan oleh Zoharah binti omar (2014), dkk. Ambiguitas peran 

berpengaruh positif terhadap stress kerja. Semakin tinggi ambiguitas peran 

semakin tinggi stress kerja. Semakin kuat budaya oganisasi maka semakin rendah 

stress kerja. Adapun penelitian terdahulu yang mendukung adalah penelitian yang 

dilakukan Sahrani, (2014), dkk. 

Menurut Maslash dan Jackson (1981) keadaan karyawan merasa lelah 

secara emosi dan kurang percaya diri pada segala pekerjaannya disebut juga 

burnout. Burnout dapat diartikan sebagai keadaan dimana karyawan merasa 

terbebani, kebosanan, dan ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang mengakibatkan 

kecapekan emosi dan tekanan fisik yang tinggi (Pines dan Kafry, 1978). Burnout 

pada pegawai yang dipengaruhi oleh tempat kerja yang kurang layak, minimnya 

support dari pimpinan/atasan, terdapat pesaingan yang tidak sehat antaranya 

teman kerja, terdapat masalah dalam peran, ambiguitas peran, kelebihan dalam 
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peran dipekerjaan, dan lain-lain. Cyberloafing adalah salah satu perilaku-perilaku 

kerja kontraproduktif yang akan menimbulkan burnout. 

Pengalaman kelelahan emosional dan interpersonal kronis yang diartikan 

sebagai inovasi dari tiga dinamika yang terdiri dari kelelahan emosional, 

depresionalisasi, dan pengurangan prestasi pribadi. (Wiryathi, 2014) sindrom 

psikologis dari kelelahan emosional, depresionalisasi, dan penurunan prestasi 

kerja, yang terlihat di sejumlah individu-individu yang bekerja dengan orang lain 

disebut juga dengan burnout. Burnout muncul bila terjadi ketidaksesuaian dengan 

karakteristik pekerjaan dengan karakteristik orang yang menjalankan pekerjaan 

tersebut (Yang, 2004). Adapun gangguan mental yang dapat menyebabkan terjadi 

burnout yaitu kegelisahan, depresi, frustasi, permusuhan, atau ketakutan. Dihan 

dan Fatkhurohman (2012) memberikan pendapat dari hasil ungkapannya yaitu 

burnout mempunyai tiga komposisi yaitu sindrom kelelahan emosional 

(emotionalexhaustion), depresionalisasi (depersonalization), dan rendahnya 

penghargaaan atas kemampuan sendiri (low personal accomplishment). Habisnya 

sumber emosional adalah pengertian dari kelelahan emosional. Depresionalisasi 

adalah suatu perkembangan awal sifat negatif, kurang percaya diri, dan tidak 

mempunyai perasaan kepada orang lain. Rendahnya dalam menghargai prestasi 

dalam diri sendiri adalah suatu kecenderungan untuk menilai suatu kinerja yang 

secara negatif. 

Penelitian burnout dengan studi yang diteliti ini adalah OPD bagian 

akuntansi khususnya dengan responden yang memberikan pembuktian tentang 

hasil dari burnout mempunyai dampak negatif terhadap prestasi kinerja pegawai 
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OPD yang bersangkutan (Schaufeli et al (2002) dan Yang (2004)). Dyrbyeet al, 

(2010) memberikan pernyataan tentang burnout pada pegawai dengan adanya 

kontribusi terjadinya dropout pegawai. Pemahaman yang lebih baik mengenai 

predikator burnout pada pegawai OPD di Kabupaten Kudus dapat menjadi 

pedoman untuk menyediakan dukungan sosial bagi pegawai OPD yang 

mengalami burnout. Organisasi Perangkat Daerah juga dapat membuat program 

yang dapat mengurangi burnout dan meningkatkan potensi pegawai pada bagian 

akuntansi. 

Yousef (2002), menjelaskan tentang ambiguitas peran sebagai kondisi 

dimana individu belum bisa menentukan arah yang tepat untuk mengetahui 

perannya dalam organisasi. Kemudian Lapopolo (2002) memberikan penjelasan 

tentang ambiguitas peran akan muncul jika seseorang karyawan mendapatkan 

tekanan berupa ketidakpastian dalam aspek-aspek peran atau keanggotaan 

karyawan tersebut dalam kelompok. 

Murtisari (2007), melakukan penelitian tentang pengaruh role ambiguity, 

terhadap burnout pada auditor yang bekerja pada KAP diseluruh Indonesia. Dari 

hasil penelitiannya menghasilkan pengaruh positif secara langsung ambiguitas 

peran (role ambiguity) terhadap burnout dengan nilai loading sebesar 0.28. 

Diperjelas dengan temuan Dubreuil, et al (2009) dalam penelitian yang 

mereka lakukan dapat memberikan arahan tentang kekurangan apa yang ada pada 

hubungan sosial yang memberikan efek merugikan mengenai ambiguitas peran 

didalam pengembangan burnout. Sehingga perlu cara untuk menghindari burnout 

adalah dengan meningkatkan kesadaran yang lebih tinggi perlu dilakukan dan 
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harus waspada dengan kemunculan tanda-tanda awal pada burnout yang 

disebabkan oleh konflik peran yang berpengaruh positif terhadap burnout. 

Menurut Iroegbu (2004) role overload adalah suatu keadaan dimana peran 

yang beragam, tugas-tugas atau pekerjaan yang dijalankan oleh pemilik peran 

melebihi sejumlah waktu dan sumber daya serta energi yang perlu disediakan oleh 

individu. Budiasih (2017) melakukan pengungkapan tentang kelebihan tugas yang 

mengakibatkan kesulitan dalam hal mengerjakan tugasnya dan juga melebihi batas 

kemampuan, serta menyebabkan seseorang menjadi kecapekan tenaga maupun 

pikiran. 

Penelitian Ferdiansyah, (2011) memperoleh hasil temuan tentang tingkat 

emosional seseorang yaitu dilihat dari adanya hubungan antara tingginya overload 

dengan penguasaan tenaga dan kelelahan mental yang dapat menimbulkan emosi 

seseorang akan meningkat. Terdapat dua pengertian dari role overload ini yaitu 

beban peran kualitatif dan beban peran kuantitatif. Beban peran kualitatif adalah 

ketika seseorang merasa bahwa dirinya kurang begitu ahli dalam menyelesaikan 

tuntutan tugas yang diberikan kepadanya. Sedangkan beban peran kuantitatif 

adalah ketika seseorang yang diberikan tugas dan diberikan waktu dalam hal 

pengerjaannya tetapi seseorang tersebut tidak bisa menyelesaikan dengan kurun 

waktu yang sudah ditentukan (Bhanugopan dan Fish 2006). Menurut pendapat 

Abraham (1997) role overload adalah suatu konflik yang timbul dari suatu tugas- 

tugas yang berlebih dari ekspektasi jika seseorang tersebut dapat mengerjakan 

suatu tugas dengan adanya batasan waktu yang mungkin sulit dikerjakan dan 

diselesaikan tepat waktu. Ketidakmampuan karyawan dalam menyelesaikan 
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tugasnya disebabkan standar yang ditentukan terlalu tinggi, dan penyelesaian 

tugas dengan penyediaan waktu yang terlalu pendek ini merupakan penjelasan 

dari role overload atau beban berlebihan (Griffin Permatasari, 2010). 

Role overload dapat terjadi dimana seseorang karyawan memiliki tugas 

yang terlalu banyak yang harus diselesaikan dibawah tekanan dan diberikan 

pembatasan waktu sehingga tidak sesuai dengan kemampuan karyawan dalam 

menyelesaikan tugasnya tersebut. Timbulnya burnout adalah ketika seseorang 

banyak memiliki pekerjaan yang menjadikannya kelelahan fisik dan mental, 

bahkan juga kejenuhan dan stress akan timbul akibat beban pekerjaan, apabila 

perasaan individu tidak mampu dalam hal menyelesaikan tuntutan tugasnya. Role 

overload merupakan penyebab dari hasil yang negatif dalam bekerja seperti 

turnover (Issaksson dan Johansson, 2003) dan ketegangan yang mencakup 

ketidakpuasan dalam bekerja dan kegelisahan (Henle dan Blanchard, 2008). 

Selaras dengan hasil penelitian Zagladi, (2005) menemukan bahwa beban 

kerja yang berlebihan berpengaruh positif terhadap burnout. Hal tersebut bisa 

menjadikan penyebab seseorang mengalami kekecewaan, rasa bosan, tertekan, 

apatis terhadap pekerjaannya dan merasa sangat terbebani oleh tugas-tugas yang 

rutin. Keadaan tersebut jika berkepanjangan secara akumulatif akan menguras 

sumber energi yang banyak. 

Profesi di bidang akuntansi merupakan suatu profesi yang mempunyai 

level stress yang tinggi. Selain menjalankan tugasnya tersebut, auditor juga 

menjalankan boundry spanning activities, yaitu seorang auditor harus berbicara 

terlebih dahulu tentang penurunan kinerjanya, ketidaksesuaian dalam kerja, serta 
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dapat membuat seseorang menjadi depresi dan gelisah. Banyak orang-orang yang 

mempunyai kebutuhan dan harapan yang berbeda-beda, untuk memperoleh data 

informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Individu yang berada 

dalam keadaan boundry spanning sangat berpotensi akan terjadinya tekanan 

peran. Auditor merupakan profesi yang memiliki banyak tekanan peran yang 

sangat berpotensi akan timbulnya stress disuatu pekerjaan. 

Stress memiliki dua dampak yaitu positif dan negatif. Adapun dua macam 

stress yang ada yaitu eustress yang mempunyai dampak positif bagi kehidupan 

manusia sedangkan distress yang mempunyai dampak negatif bagi kehidupan 

manusia. Stress pada level tertentu bisa membuat semangat seseorang dalam 

peningkatan kinerja dan penyelesaian kerja seseorang. Namun stress jika pada 

level yang amat tinggi juga dapat berdampak negatif pula yang dapat 

menyebabkan penurunan kinerja, kurang pastinya kinerja dan juga dapat membuat 

seseorang depresi dan kegelisahan dalam kerja. 

Adapun stress yang memiliki tipe dampak negatif atau disfungsional 

(distress) pada kinerja disebut juga dengan burnout (Utami dan Nahartyo, 2013). 

Istilah burnout pertama kali diutarakan oleh Freudenberger (1974) adalah 

representasi dari sebuah sindrom stress secara psikologis, yang memberikan 

respon negatif akan hasil dari sebuah tekanan-tekanan pekerjaan (Murtisari dan 

Ghozali, 2006). 

Hasil tersebut sesuai dengan wawancara penulis yang dilakukan 

kebeberapa dosen tetap dan dosen yang dipekerjakan dilingkungan Universitas 

Majalengka, dapat dilihat dari banyaknya dosen tetap yang mempunyai beban 
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kerja sangat berlebih. Hal tersebut dikarenakan jumlah mahasiswa yang tidak 

seimbang dengan jumlah dosen tetap yang ada, jika mengacu pada rasio dosen. 

Meskipun sudah memperoleh bantuan dari tenaga dosen yang luar biasa, ternyata 

belum begitu efektif dalam hal menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan pada 

kenyataannya beban kerja merupakan penyebab terjadinya burnout (H Ades, dkk 

(2007)). 

Istilah burnout muncul pertama kali diperkenalkan oleh Freudenbarger 

(1974) untuk mendeskripsikan sindrom kelelahan mental yang dialami oleh para 

professional. Burnout pada mulanya adalah suatu keadaan yang mempunyai tiga 

aspek dasar yaitu emotional exhaustion, depersonalization, dan penurunan 

personal accomplishment yang dapat terjadi jika para individu banyak melakukan 

hubungan dengan individu lain dalam kapasitas tertentu dan juga pekerjaan sosial, 

guru, perawat, dan psikolog. Konsep burnout selanjutnya dipopulerkan dengan 

tumbuhnya sebuah instrument guna mengukur burnout yaitu Maslach Burnout 

Inventory/MBI (Maslach & Jackson, 1981). 

Pemicu terjadinya burnout disebabkan adanya role stressors yang terbagi 

menjadi tiga yaitu role conflict, role ambiguity, dan role overload (Kalberset al, 

2005). Cordes dan Daugherty (1993) memberikan kesimpulan tentang anteseden 

dari burnout adalah role conflict, role ambiguity, dan role overload. Role conflict 

bisa terjadi jika adanya ketidakcocokan harapan dan tuntutan yang berkaitan 

dengan sebuah peran yang dijalani seseorang, dalam pemenuhan atas harapan 

untuk sebuah peran dan mempengaruhi peran lain yang lebih sulit berikutnya. 

Role ambiguity akan timbul jika tidak memiliki informasi atau pengetahuan yang 
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perlu di dapat berguna untuk menjalankan sebuah perannya. Role overload akan 

terjadi jika seseorang merasa terbebani dengan adanya pekerjaan yang banyak 

dengan waktu yang singkat dan kurangnya kemampuan dalam menyelesaikan 

suatu pekerjaan (Murtisari dan Ghozali, 2006). 

Schaufeli et al. (2002) dan Yang (2004) memberikan pernyataan tentang 

burnout dapat juga dialami seorang siswa. Burnout yang dialami seorang siswa 

juga memiliki dampak negatif ke prestasi siswa baik akademik maupun non 

akdemik pada siswa yang bersangkutan. Schaufeli et al., (2002) mengembangkan 

MBI-Student survey yang memberikan penilaian burnout siswa. Burnout siswa 

bisa muncul disebabkan dorongan tuntutan belajar yang sangat melelahkan, 

adanya sikap kurang percaya diri, dan sikap untuk menghindar dari proses 

pembelajaran, dan juga sikap kurang menguasai dalam hal belajar sebagai siswa. 

Menurut Dyrbye et al., (2010), burnout pada siswa dapat berpengaruh dalam 

pemikiran siswa untuk melakukan drop out. Perguruan tinggi juga harus 

melakukan pemahaman tentang prediktor burnout agar bisa memahami tentang 

cara mengelola burnout yang dialami para siswa. Hal tersebut banyak memiliki 

manfaat salah satunya adalah meningkatnya prestasi akademik ataupun non 

akademik siswa yang bersangkutan. (Budi Hartono kusumo, (2018) 

Luthans (2011) mengungkapkan adanya burnout yang tidak muncul 

dengan sendirinya, burnout tidak harus muncul dari hasil masalah-masalah 

individu saja akan tetapi bisa juga melalui karakter ataupun kelemahan perilaku 

serta lingkungan sosial juga memberikan support bagi timbulnya burnout. 

Burnout dapat menghasilkan rasa ketersaingan, merasa susah dalam mengontrol 
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diri, dan merasa berbeda dalam hal berhubungan dengan orang lain. Tujuan 

penelitian Cordes Dougherty (1993) merupakan sebuah penelitian kontruksi 

tentang burnout, yang berguna untuk membandingkan kontruksi yang sudah 

berevolusi, dan memberikan penjelasan atau gambaran yang menjadi literature 

tentang anteseden dan konsekuensi dari burnout. Cordes Dougherty (1993) 

memperoleh temuan tiga jenis anteseden dari burnout yaitu role conflict, role 

ambiguity, dan role overload (Lina, 2017). 

Berdasarkan dari penjabaran diatas sudah jelas betapa pentingnya 

membuat sebuah model guna membahas tentang burnout dengan variabel-varibel 

yang mempengaruhinya. Guna meneliti analisis yang mempengaruhinya seperti 

role ambiguity, role overload, dan role stressor terhadap burnout. Dalam peneliti 

ini, penulis akan mencoba mengangkat permasalahan yang terjadi pada OPD di 

Kabupaten Kudus khususnya pada bagian Akuntansi yang diukur melalui 

berbagai indikator yang ada. 

Perbedaan pada variabel jurnal satu dengan jurnal yang lainnya adalah 

sebagai berikut: 

Faktor pertama yang mempengaruhi burnout adalah role ambiguity. Role 

ambiguity adalah suatu keadaan dimana individu tidak mempunyai informasi atau 

pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalan suatu peran atau tugas (Murtiasri 

dan Ghozali, 2006). Diperkuat dengan hasil Mutiasari (2007) yang melakukan 

penelitian role ambiguity terhadap burnout dan hasil penelitian menunjukkan 

pengaruh positif antara role ambiguity terhadap burnout. Penelitian yang 



13 
 

 

 

 

dilakukan oleh Ferdiansyah (2011) menunjukkan role ambiguity berpengaruh 

negatif terhadap burnout. 

Faktor kedua yang mempengaruhi burnout adalah role overload. Role 

overload adalah suatu hubungan antara tingginya overload dengan penguasaan 

energi dan kelelahan mental yang berakibat pada meningkatnya tingkat emosional 

seseorang (Masclah, 2011). Hasil penelitian Jones et al, (2010) mengungkapkan 

adanya hubungan positif antara role overload antara burnout. Hal tersebut sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferdiansyah dan Rachmawati (2011) yang 

mengungkapkan bahwa adanya hubungan positif antara role overload dan role 

overload dengan burnout. 

Faktor ketiga yang mempengaruhi burnout adalah role stressor. Role 

stressor adalah keadaan dimana ada hubungan antara Role conflict, role 

ambiguity, dan role overload hubungan tersebut bisa mengakibatkan 

ketidakcocokkan harapan dan tuntutan yang berkaitan dengan peran yang dijalani 

seseorang, dimana pemenuhan harapan atas satu peran membuat pemenuhan 

terhadap peran lain lebih sulit. Sejumlah penelitian terdahulu menguji pengaruh 

role stressor terhadap burnout seperti Ermawati et al (2014), Sukarta (2016), 

Pengesti (2012), Yunus dan Mahajar (2015), Abbas et al (2012), Jamal (2005), 

dan Yip et al (2008). Sukarta (2016) menguji semua komponen role stressor yaitu 

role conflict, role ambiguity, dan role overload sedangkan penelitian lain hanya 

menguji 1 atau 2 komponen role stressor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

role stressor memiliki pengaruh terhadap burnout. 
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Penelitian yang saya buat memodifikasi role ambiguity, role overload, dan 

burnout jurnal H. Ade Sarwita yang meneliti tentang Dosen tetap dan DPK 

Universitas Majalengka. Dari situlah saya mencoba membuat penelitian tersebut 

dengan memberikan perbedaan pada penelitian saya seperti menambahkan role 

stressor untuk menambahkan variabelnya dan juga mengganti objek penelitiannya 

dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kudus dan alasan saya membuat 

penelitian tersebut dikarenakan di Universitas Muria Kudus belum ada yang 

mengembangkan penelitian tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka judul 

penelitian saya adalah “Pengaruh Role Ambiguity, Role Overload, dan Role 

Stressor (Studi Empiris Organisasi Perangkat Daerah Kudus)”. 

1.2 Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah ditemukan sebelumnya, maka 

penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh role ambiguity terhadap burnout? 

 

2. Bagaimana pengaruh role overload terhadap burnout? 

 

3. Bagaimana pengaruh role stressor terhadap burnout? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah, ruang lingkup, dan rumusan masalah 

yang dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh antara role ambiguity terhadap burnout pada 

OPD Kabupaten Kudus. 

2. Untuk mengetahui pengaruh antara role overload terhadap burnout pada 

OPD Kabupaten Kudus. 



15 
 

 

 

 

3. Untuk mengetahui pengaruh antara role stressor terhadap burnout pada 

OPD Kabupaten Kudus. 

 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian ini adalah: 

 

1. Bagi bagian akuntansi OPD Kabupaten Kudus 

 

Bagi OPD Kabupaten Kudus, penelitian ini sangat bermanfaat dikarenakan 

OPD Kabupaten Kudus dapat melihat dan memperoleh jawaban faktor apa 

saja yang berpengaruh terhadap burnout. Mengingat burnout merupakan 

permasalahan yang sering terjadi di dalam OPD Kabupaten Kudus, pada 

saat akhir bulan batas akhir pengumpulan laporan keuangan tiap akhir 

bulannya. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 

Bagi peneliti selanjutnya, dengan adanya penelitian ini bisa menjawab 

faktor apa saja yang berpengaruh terhadap burnout. Sehingga dapat dikaji 

dalam penelitian sebelumnya faktor lain yang mungkin berpengaruh 

terhadap burnout. 

3. Bagi mahasiswa akuntansi 

 

Untuk mengetahui cara kerja dan faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi kerja pada OPD kabupaten Kudus. 


