
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku atau tingkah laku 

manusia (Munandar, 2008). Salah satunya Psikologi Industri dan Organisasi adalah 

ilmu psikologi yang berfokus tentang perilaku manusia dalam suatu organisasi 

(Munandar, 2008). Menurut Wijono (2012) Psikologi Industri dan Organisasi adalah 

studi ilmiah yang mempelajari tentang perilaku, kognisi, emosi dan motivasi serta 

proses mental manusia di dalam suatu organisasi yang bekerja secara kooperatif 

untuk mencapai suatu tujuan.  

Psikologi tentunya memiliki peran penting dalam perkembangan industri dan 

organisasi karena psikologi berperan penting pada pengembangan sumber daya 

manusia. Menurut Ardana, Mujiati dan Utama (2012) sumber daya manusia adalah 

kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh manusia yang terdiri dari kemampuan 

berpikir, berkomunikasi, bertindak, bekerja yang menghasilkan barang atau jasa yang 

dikelola dengan baik agar bisa meningkatkan efektif dan efisien dalam membantu 

terwujudnya tujuan perusahaan. Oleh karena itu, terdapat keterkaitan yang kuat antara 

ilmu psikologi dengan sumber daya manusia, tentunya sebuah perusahaan perlu 

memperhatikan aspek psikologi dari semua sumber daya manusia di dalam 

perusahaan. 



Dalam memasuki era globalisasi, organisasi menghadapi suatu perubahan agar 

bisa menyesuaikan diri (Rachmawati, 2008). Organisasi yang bergerak di bidang 

swasta maupun pemerintahan untuk bisa menyeimbangkan pengendalian terhadap 

karyawan, baik secara fisik maupun psikologis, terutama perusahaan yang memiliki 

kegiatan kerja yang sangat menguras tenaga dan pikiran seperti perusahaan yang 

bergerak di bidang pemerintahan. Perusahaan yang bergerak di bidang pemerintahan 

tentunya membutuhkan karyawan yang memiliki kemampuan baik secara fisik 

maupun psikologis, salah satunya adalah Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) yang dahulunya merupakan lembaga pemerintahan 

yang bergerak di bidang pelayanan  kesehatan untuk masyarakat Indonesia.  

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 

merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang bertanggung jawab di 

bidang kesehatan. BKKBN bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 

keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Kegiatan yang dilakukan adalah 

penyelenggaraan pelatihan, penelitian, pengembangan dan penyuluhan di Indonesia. 

Permasalahan yang ditemui pada BKKBN adalah tingginya tingkat kelelahan 

kerja karyawan yang dialami karena waktu kerja yang terlalu lama terutama pada 

divisi Biro Kepegawaian. Beberapa indikator yang terlihat dari tingginya kelelahan 

kerja adalah standar jam kerja dimana menurut pemerintah dalam sebulan standar jam 

kerja karyawan adalah 160 jam, namun jika dilihat dari data pada BKKBN, pada 

bulan Januari 2017 rata-rata karyawan bekerja 62 jam seminggu, bulan Februari 2017 

ditemukan jam kerja lembur karyawan 58 jam lalu jika di jumlahkan jam kerja dalam 



sebulan 232 jam, lalu pada bulan Maret 2017 ditemukan ada jam kerja lembur 59 jam 

jika di jumlahkan pada jam kerja dalam sebulan menjadi 236 jam (BKKBN, 2018). 

Hal ini yang menunjukkan bahwa memang terdapat kerja yang lebih lama dan secara 

fisik maupun psikis akan meningkatkan kelelahan fisik karyawan.   

Bukti lain yang ditemukan pada BKKBN dapat dilihat dari tingkat absensi, 

dimana pada tahun 2015 absensi terdapat 79 kali, pelampiran reimburse sakit 

sebanyak 75 kali, unpaid leave sebanyak 68 kali. Pada tahun 2016 absensi mengalami 

kenaikan menjadi 85 kali, pelampiran reimburse sakit 81 kali, unpaid leave 79 kali, 

kemudian Pada tahun 2017 absensi mengalami peningkatan yang menjadi 91 kali, 

pelampiran reimburse sakit 89 kali, dan unpaid leave menjadi 83 kali. (BKKBN, 

2018). Terlihat bahwa memang banyak karyawan yang absen karena sakit dan unpaid 

leave yang menunjukkan bahwa karyawan memang menghadapi suatu masalah 

terutama masalah dalam kelelahan secara fisik maupun psikologis. Ditemukan dalam 

surat sakit karyawan di BKKBN dikarenakan karyawan tersebut mengalami kelelahan 

secara fisik dan psikologis. 

Data permasalahan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara kepada 

Kepala Sub Bagian Penilaian Kinerja Pegawai, Agriceli Harlindawati (2017), dimana 

dijelaskan bahwa memang banyak karyawan yang mengambil unpaid leave untuk 

bisa berlibur dari kelelahan kerja terlalu berat. Unpaid leave adalah cuti di luar hak 

tanggungan jika seseorang karyawan tidak hadir atau melakukan cuti tetapi karyawan 

tidak berhak untuk mendapatkan bonus tambahan bulanan atau pemotongan gaji. 

Dilihat dari hasil data beban kerja karyawan di BKKBN standar jam kerja karyawan 

160 jam per bulan namun ada beberapa karyawan yang kerja lembur. Hal ini yang 



membuat karyawan sangat sulit mengatur waktu untuk bisa mengadakan acara 

kebersamaan dan outing yang membuat tingkat stres karyawan semakin tinggi. Oleh 

karena itu karyawan lebih memilih unpaid leave (Komunikasi Personal, 2017). 

Menurut Maslach (2001) burnout adalah kondisi seseorang yang dialami 

akibat dari timbulnya stres dalam jangka waktu yang lama yang ditandai dengan 

kehilangan energi psikis, fisik, mental dan emosional yang terus menerus. Dari 

definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa burnout adalah sebuah tingkat kelelahan 

yang menyerang fisik maupun mental seseorang dalam bekerja. Schaufeli dan Buunk 

(dalam Fereshti, 2015) mengelompokkan dampak burnout dalam enam kategori 

seperti manifestasi mental, manifestasi fisik, manifestasi perilaku, manifestasi sosial, 

manifestasi sikap, dan manifestasi organisasi. 

Menurut Maslach dan Jackson (dalam Halbesleben & Buckley, 2004) faktor 

yang mempengaruhi burnout ada tiga faktor yaitu Pertama, faktor lingkungan kerja 

yang berkaitan dengan beban kerja yang berlebihan, dukungan sosial dari rekan kerja 

yang tidak memadai, kontrol yang rendah terhadap pekerjaan, peraturan yang kaku 

dan kurangnya stimulasi dalam pekerjaan. Kedua, faktor individu meliputi jenis 

kelamin, latar belakang etnis, usia, status perkawinan,latar belakang pendidikan, dan 

faktor kepribadian sepertinya rendahnya konsep diri, kebutuhan dan motivasi diri 

terlalu besar, kemampuan yang rendah dalam mengendalikan emosi, locus of control 

eksternal, introvert, dan Ketiga, faktor sosial budaya meliputi dari penilaian 

masyarakat yang berkaitan dengan pekerjaannya.  

Permasalahan mengenai burnout adalah permasalahan yang perlu segera 

diselesaikan karena dampak burnout yang sangat buruk bagi perusahaan. Maslach 



(dalam Ema, 2004) mengatakan bahwa dampak burnout pada individu adalah terlihat 

adanya gangguan fisik seperti rentan terhadap penyakit, hal ini terlihat dengan adanya 

surat sakit yang menggambarkan bahwa karyawan mengalami gangguan fisik. Dari 

permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada dugaan burnout dapat 

memengaruhi kinerja karyawan divisi Biro Kepegawaian di Badan Kependudukan 

Dan Keluarga Berencana Nasional, oleh karena itu penelitian ini akan dilanjutkan 

dengan judul: “Burnout Pada Karyawan Divisi Biro Kepegawaian Di Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Jakarta Timur”.  

Manfaat praktis bagi perusahaan dan karyawan di biro kepegawaian adalah 

dapat memberi gambaran burnout pada karyawan yang merupakan manfaat untuk 

biro kepegawaian dapat membantu para karyawan BKKBN mencegah timbulnya 

burnout dikalangan karyawan. 

1.2 Tujuan Magang 

 Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari Magang ini adalah untuk 

mengetahui gambaran burnout pada karyawan divisi Biro Kepegawaian di Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 

1.3 Lokasi Magang  

Penulis melaksanakan kegiatan magang di Kantor Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jakarta Timur. 

Alamat   : Jl. Permata No. 1, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.        

Telepon   :  021-8098018 

Fax   :  021-8008554 

Website   :  www.bkkbn.go.id 

http://www.bkkbn.go.id/


1.4 Waktu Magang 

Pelaksanaan kegiatan magang berlangsung selama empat bulan dimulai dari 

tanggal 1 Agustus 2018 hingga 30 November 2018. Kegiatan magang dilaksanakan 

selama lima hari dalam satu minggu yakni pada hari Senin sampai Jumat, Pukul 

08.00-16.30 WIB. Namun terdapat beberapa hari dimana penulis meminta izin untuk 

keluar kantor dan melaksanakan kegiatan bimbingan dengan dosen pembimbing. Jika 

disesuaikan dengan perhitungan jam kantor BKKBN lama bekerja selama kurang 

lebih empat bulan yakni 384 jam. 

 

 

 


