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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan di era globalisasi saat ini, masalah sumber daya manusia 

menjadi tumpuan bagi perusahaan yang utamanya menjaga produktivitas kerja 

karyawan itu sendiri (Baiti dkk, 2020). Tuntutan perusahaan untuk memperoleh, 

mengembangkan dan mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas 

semakin mendesak sesuai dengan dinamika lingkungan yang terus berubah 

(Haryo dan Waloejo, 2018). Aprilia, dkk (2019) menjelaskan bahwa semakin 

bertambahnya tuntutan dalam pekerjaan ini, maka semakin besar kemungkinan 

karyawan memunculkan gejala kelelahan kerja. Pangastiti (Sari, 2014) 

menyebutkan bahwa kelelahan kerja yang bersifat monoton dan menekan dapat 

menyebabkan gejala fisik, psikologis dan mental dan bersifat destruktif yang 

disebut sebagai burnout syndrome. 

Burnout dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar untuk suatu 

perusahaan, dimana apabila karyawan mengalami burnout maka dapat 

menyebabkan produktivitas karyawan tersebut menurun dan tidak maksimal 

dalam bekerja yang mengakibatkan berpengaruh terhadap kerugian perusahaan 

(Christianty dan Widhianingtanti, 2016). Kemudian menurut Schaufelly (Swasti 

dkk, 2017) menyatakan bahwa burnout merupakan sindrom yang berhubungan 

dengan pekerjaan yang ditandai dengan adanya tingkat kelelahan fisik yang 

berlebihan, serta penurunan efikasi professional pada individu. Kelelahan yang 

dirasakan individu tidak hanya fisik, tetapi juga psikis dan emosional. 
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Dalam studi pendahuluan yang telah dilakukan penulis melalui proses 

wawancara pada karyawan laki-laki bagian First Level Maintenance PT “X” (D) 

di tanggal 2 Februari 2021, menyatakan bahwa subjek sudah bekerja sebagai 

operator perbaikan mesin ATM selama 2 tahun. Menurut D petugas operator 

perbaikan mesin ATM merupakan pekerjaan yang sangat melelahkan, D pernah 

bekerja hampir selama 24 jam saat menangani banyaknya mesin ATM yang 

bermasalah. Suatu hari D menjadi tidak semangat lagi bekerja, karena merasa 

dirinya kurang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan masalah pada 

pekerjaan tersebut sehingga mengakibatkan D merasa pusing dan mendadak 

muntah dikarenakan kelelahan saat bekerja. Selain itu, D merasa bahwa 

lingkungan tempatnya bekerja memiliki kondisi yang kurang baik seperti adanya 

perjudian dan minum-minuman. D juga merasa lingkungan tempatnya bekerja 

kurang menyenangkan karena support dari karyawan lain yang kurang dan hal 

tersebut membuat D merasa stres. D juga merasa kalua usaha yang dilakukannya 

selama ini tidak mempengaruhi besarnya gaji yang didapat karena semua 

bergantung kepada atasannya. 

Lalu subjek kedua adalah karyawan laki-laki yang bekerja di First Level 

Maintenance PT “X” (F). Dalam wawancara tersebut F mengaku bahwa dirinya 

telah menjadi karyawan perawatan mesin ATM selama 1 tahun. Saat pertama kali 

bekerja F mengaku terkejut karena tugas serta beban pekerjaan yang didapat 

cukup banyak dan memberatkan. Dalam satu waktu F pernah mendapatkan libur 

hanya 2 hari dalam satu bulan. Meskipun begitu F tidak pernah mengeluh sakit 

dan kelelahan saat bekerja serta mempunyai semangat yang tinggi dalam bekerja 
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untuk dapat memajukan perusahaan. Hal tersebut didukung dengan sikap 

karyawan lain yang menyenangkan, hal itu disebabkan karena F tidak memiliki 

masalah dengan karyawan lain di tempantnya bekerja. Hanya disayangkan 

pekerjaan yang didapatkan menurut F masih kurang jelas dalam pembagian tugas 

pada masing-masing divisi. Namun F masih bisa mengusulkan pembagian tugas 

dan usulan tersebut dipertimbangkan oleh atasannya. Meskipun begitu F merasa 

senang dan tetap optimis dalam menjalankan pekerjaannya. 

Subjek terakhir dengan bagian First Level Maintenance di salah satu 

perusahaan “X” mangatakan bahwa awal karirnya bekerja di perusahaan tersebut 

sangat antusias dan sangat mengharapkan pekerjaan tersebut, A selalu menjalani 

pekerjaannya dengan baik dan tepat waktu. Namun sekarang A merasa bahwa 

pekerjaan yang dialaminya semakin berat dan melelahkan, hampir tidak ada waktu 

untuk istirahat serta terkadang hari libur harus berangkat kerja untuk 

menyelesaikan pekerjaannya. A seringkali mengalami pusing serta kelelahan tiap 

kali berangkat bekerja dan susah tidur dimalam harinya. A sering berfikir untuk 

mencari pekerjaan lain dan malas untuk menjalani pekerjaannya. Selain hal 

tersebut, A merasa bahwa lingkungan kerjanya kurang baik, hal itu disebabkan 

karena kurangnya rasa gotong royong dan kurang kompak jika dalam sebuah 

pekerjaan. Sikap karyawan lain pun dirasa kurang menyenangkan bagi A, karena 

sikap individual dan lingkungan kerja yang cukup kompetitif membuat karyawan 

sering menjatuhkan sesama karyawan lainnya. Hal tersebut ditandai dengan 

kesalahan kecil yang masih di tolerir oleh perusahaan dianggap masalah besar 

oleh rekan kerjanya sendiri dengan mencari kesalahan A, karena itu A merasa 
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down dan merasa bekerja sendiri sehingga A sulit menyelesaikan pekerjaannya. 

Dan hal itu menjadi salah satu faktor yang membuat A merasa sering malas untuk 

menjalani pekerjaannya. 

Dari hasil studi pendahuluan di atas menyatakan bahwa selain faktor dari 

dalam diri sendiri, lingkungan kerja juga berpengaruh terhadap semangat kerja 

pada karyawan. Jika lingkungan kerja mendukung, karyawan cenderung memiliki 

semangat dalam melakukan pekerjaannya. Sedangkan jika kondisi lingkungan 

kurang baik, karyawan merasa kurang memiliki semangat dan merasa lebih malas 

dalam melaksanakan pekerjaannya dan rentan terhadap burnout.  

Dalam penelitian Juhnisa & Fitria (2020) menyatakan salah satu persoalan 

yang muncul berkaitan dengan karyawan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan 

yang semakin tinggi dan tingginya tingkat pekerjaan yang harus diselesaikan 

banyak karyawan yang mengalami kejenuhan bekerja akibat kelelahan emosional 

serta pembagian kerja yang tidak merata pada devisi kerja. Bekerja dibawah 

tekanan yang cukup besar dan karyawan memiliki beban kerja yang berlebih yang 

mengakibatkan karyawan tersebut mengalami burnout. 

Maslach dan Leiter (2016) menyatakan bahwa burnout adalah sindrom yang 

berhubungan dengan pekerjaan yang ditandai dengan tingkat kelelahan yang 

berlebihan, sinisme, dan penurunan efikasi profesional. Kelelahan yang dirasakan 

tidak hanya fisik, tetapi juga mental dan emosional. 

Kemudian Greenberg (Darmawan dkk, 2015) menyatakan bahwa burnout 

adalah reaksi dari stres kerja baik secara psikologis, psikofisiologis, dan perilaku 

yang bersifat merugikan. Burnout merupakan suatu hal kompleks yang dapat 
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dilihat dari reaksi secara psikologis, pikiran, fisik dan tingkah laku atas suatu 

pekerjaan, sehingga dapat merugikan individu dan juga.  

Menurut McSranie (Widiastuti dan Astuti, 2008) menyatakan bahwa 

karakteristik kepribadian yang diasosiasikan dengan burnout adalah kurangnya 

ketangguhan (lack of hardiness). Lack of hardiness merupakan karakteristik 

kepribadian seseorang yang kurang mampu atau tangguh untuk bertahan pada 

kondisi kerja yang menekan ataupun membebani. Seseorang yang memiliki 

hardiness yang tinggi berkaitan dengan rendahnya burnout, sebaliknya seseorang 

yang memiliki kepribadian hardiness rendah berkaitan dengan tingginya tingkat 

burnout seseorang. 

Menurut Kobasa (Nurtjahjanti dan Ratnaningsih, 2011) kepribadian 

hardiness merupakan kemampuan individu yang mampu membuat perilaku 

pemicu stres negatif  menjadi tantangan yang lebih positif sehingga mampu 

menetralkan stres dalam kerja. Sedangkan menurut Zulaima, dkk (2017) 

menyatakan jika pola kepribadian yang dianggap dapat menjaga seseorang tetap 

sehat walaupun mengalami kejadian-kejadian hidup yang penuh dengan stres 

disebut hardiness. 

Menurut Mund, (Apriliana dan Rahmasari, 2021) bahwa Individu yang 

memiliki hardiness mempunyai kemampuan untuk bertahan dari situasi 

kehidupan yang penuh tekanan kerana mereka terlibat dalam respons afektif, 

kognitif dan perilaku tertentu. Seseorang yang memiliki kepribadian hardiness 

mampu menghadapi masalah pekerjaan serta tuntutan kerja yang ada sehingga 

stress didalam individu tersebut menjadi rendah (Saputro dkk, 2014). 
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Pada akhirnya orang yang mampu bertahan dari lingkungan yang 

menimbulkan stres dan beban kerja yang berlebihan, akan mampu bekerja dengan 

baik sesuai dengan tuntutan perkerjaannya, sehingga pekerja yang memiliki 

kepribadan hardiness akan mampu bekerja dan bertahan dengan situasi yang 

menimbulkan stres dan beban kerja yang berlebihan (Maddi, 2013). 

Hasil penelitian yang diungkapkan oleh Fahmi dan Widyastuti (2018) 

mengungkapkan bahwa hardiness memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

burnout, sementara itu hasil penelitian Azeem (2010) dalam penelitian di Oman 

juga menyatakan bahwa hardiness memberikan dukungan negatif terhadap 

burnout. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa hardiness dapat 

berpengaruh terhadap burnout pada karyawan. 

Ekadanta dan Ihsan (2005) menjelaskan bahwa burnout pada karyawan juga 

dapat terjadi karena adanya karakteristik kepribadian dimana karakteristik 

kepribadian tersebut salah satunya adalah locus of control. Menurut Fadila (2016), 

locus of control merupakan sejauh mana individu mempercayai bahwa hasil dari 

perilaku yang mereka lakukan bergantung pada diri mereka sendiri atau sejauh 

mana seseorang berharap bahwa hasil dari perilaku mereka bergantung dari 

kesempatan dari luar, keberuntungan, takdir dan orang lain yang mempunyai 

kekuatan lebih (relasi). Konsep locus of control dibagi menjadi dua bagian, yaitu 

locus of control Internal dan locus of control eksternal. Locus of control eksternal 

akan berkeyakinan bahwa peristiwa yang dialaminya merupakan konsekuensi dari 

hal-hal di luar dirinya, seperti takdir, kesempatan, keberuntungan atau orang lain, 

mereka cenderung lebih malas, karena merasa bahwa usaha apapun yang 
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dilakukan tidak akan menjamin keberhasilan dalam pencapaian hasil yang 

diharapkan (Sudaryono,2007). 

Karyawan yang memiliki locus of control eksternal memiliki keyakinan 

bahwa faktor eksternal di luar kendali diri merupakan faktor yang menentukan 

keberhasilan dan kegagalan ketika bekerja. Karyawan dengan locus of control 

eksternal selanjutnya cenderung mengevaluasi pencapaian diri dan beranggapan 

tidak memberikan kontribusi yang berarti bagi perusahaan sehingga akan 

menghindari dan menarik diri dari pekerjaan Sutton dan Kahn (Hidayat dkk, 

2015). Menurut Jung (Lina dan Rosyid, 1997) bahwa orang dengan locus of 

control eksternal mempunyai keyakinan bahwa apa yang terjadi pada dirinya 

sebagai akibat pengaruh dari luar dirinya yang tidak dapat dikontrol olehnya dan 

bukan sebagai konsekuensi dari perbuatan atau usahanya sendiri. 

Putri dkk (2019) yang berjudul “The Influences of Locus of Control on 

Burnout Among Nurses” menyatakan bahwa perawat yang memiliki Locus of 

Control eksternal cenderung akan mengalami burnout yang tinggi. Hal itu 

disebabkan karena beberapa hal diantaranya ketidaksiapan bekerja, kurangnya 

adaptasi, dan ketidaknyamanan di lingkungan kerja atau memiliki ketidak jelasan 

peran. 

Selaras dengan penelitian tersebut, Sunbul (2003) dalam penelitiannya yang 

berjudul “An analysis of relations among locus of control, burnout, and job 

satisfaction in Turkish high school teachers” menunjukkan bahwa locus of control 

eksternal dan burnout memiliki hubungan positif signifikan. Dimana para guru di 
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Turki yang memiliki locus of control eksternal merasa mengalami kelelahan 

emosional, bosan, tidak berdaya dan putus asa. 

Individu yang memiliki locus of control eksternal cenderung mengalami 

burnout yang tinggi. Hal ini disebabkan karena locus of control eksternal 

menagnggap hal yang mengendalikan dirinya adalah sesuatu yang berasal dari 

luar diri, seperti nasib baik, kondisi lingkungan, dan bergantung pada orang lain. 

Kondisi-kondisi tersebutlah yang membuat seseorang dengan locus of control 

eksternal dapat mengalami burnout jika lingkungan di sekitarnya kurang 

mendukung. Karena orang dengan locus of control eksternal akan mudah 

menyalahkan lingkungan atas kegagalan yang dialami, percaya pada nasib, dan 

cenderung mudah terpengaruh oleh stres karena cenderung merasa tidak berdaya 

dan mudah menyerah saat menghadapi tekanan (Phares, 1976). 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai “Hubungan antara hardiness dan locus of control eksternal dengan 

burnout pada karyawan” 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti secara empiric hubungan antara 

hardiness dan locus of control eksternal dengan burnout pada karyawan. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah diharapkan dapat 

memberikan kontribusi wawasan dan pengetahuan psikologi, khususnya 

dalam bidang psikologi industri. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Karyawan dan Perusahaan 

Memberikan sumbangan saran, pemikiran dan informasi tentang 

burnout yang berkaitan dengan hardiness dan locus of control eksternal. 

b. Bagi Peneliti lain 

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam mengembangkan 

penelitian dengan tema yang sama. 


