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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Semakin berkembangnya kemajuan di bidang industri sekarang ini, 

menyebabkan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh 

perusahaan dan tuntutan pekerjaan pun semakin meningkat. Kemajuan 

tersebut salah satunya adalah kemajuan di bidang teknologi yang sangat 

berperan penting dalam kemajuan sebuah perusahaan dan instansi (Pitaloka, 

2018). Kemajuan teknologi yang sangat pesat menuntut semua perusahaan 

untuk terus berinovasi (Suwono, 2017). Oleh karena itu, sebuah institusi dan 

perusahaan dituntut untuk dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan 

kemajuan teknologi yang ada. Jangan sampai sebuah perusahaan dan instansi 

ketinggalan dan tidak mampu menghadapi zaman teknologi yang semakin 

canggih ini (Pitaloka, 2018). 

Salah satu permasalahan yang telah muncul akibat adanya kemajuan 

teknologi yang menyebabkan dampak buruk kepada perusahaan adalah 

ketakutan akan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Selain itu, perkembangan 

teknologi juga memberikan ancaman kebangkrutan. Salah satu contohnya 

adalah perusahaan Nokia. “Presiden Nokia yang terakhir menangis, karena 

Nokia terpaksa harus ditutup. Dia bilang kami tidak membuat kesalahan 

selama ini, tapi faktanya kami bangkrut. Kita semua tahu bahwa dia tidak bisa 

mengikuti teknologi (Ruky, 2018). 

Perusahaan harus mampu untuk beradaptasi terhadap perubahan 

dengan cara mempelajari hal-hal baru dan mengikuti kemajuan teknologi agar 

dapat bertahan di tengah persaingan yang ketat. Salah satu cara terbaik untuk 

mengimbangi persaingan adalah dengan mempekerjakan sumber daya 

manusia yang memiliki kompetensi tinggi, pemikiran maju serta budaya yang 

inovatif  agar dapat menghindari segala risiko dan permasalahan yang ada di 
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perusahaan (Suwono, 2017). 

Tidak tertutup kemungkinan, hal ini akan berdampak pada karyawan di 

dalam sebuah perusahaan. Tuntutan di dunia kerja semakin meningkat. 

Hampir 20%  warga Jerman merasa kewalahan dengan pekerjaan, 43% 

pekerja di Jerman mengeluh karena mengalami stres. Hampir 60% merasa 

terbebani dengan multitasking, yakni harus menyelesaikan berbagai pekerjaan 

sekaligus, 35% pekerja memiliki beban kerja per minggu lebih dari 40 jam, 

sementara 13% lainnya bahkan lebih dari 48 jam kerja per minggu (Agentur & 

Presse, 2013). 

Jumlah dan tuntutan pekerjaan yang melebihi dari kapasitas dan 

kemampuan seorang karyawan hingga membuat karyawan harus bekerja 

lembur atau membawa pekerjaannya pulang ke rumah (Hasugian, 2012), 

seperti kasus di Jepang yang menyatakan bahwa seorang laki-laki berusia 27 

tahun yang meninggal dunia karena telah bekerja selama 37 jam terus menerus 

tanpa istirahat dan diketahui bahwa penyebabnya adalah kerja secara 

berlebihan. Kasus ini biasa disebut dengan istilah ‘karoshi’ (Lane, 2017). 

Sedangkan di Indonesia, kasus seorang copywriter Young  & Rubicam yang 

berusia 27 tahun telah diwartakan meninggal dunia setelah bekerja selama 30 

jam tanpa istirahat (Kirnandita, 2017). Berdasarkan data survei yang dilakukan 

oleh New YouGov Survey menemukan bahwa hampir sekitar 51% para 

karyawan full time di UK mengatakan bahwa mereka mengalami ‘burnout’ di 

tempat kerja mereka yang sekarang (Coleman, 2015). Selain itu, Jayson 

(2012) menemukan sekitar 63% pekerja mengatakan bahwa mereka memiliki 

tingkat stres yang tinggi dengan rasa lelah yang berlebihan, 39% mengatakan 

beban kerja berlebihan yang mengakibatkan stres, dan 36% berkata mereka 

bekerja dengan sangat keras. 

DKI Jakarta sebagai ibukota Republik Indonesia adalah pusat bisnis 

dan pusat pemerintahan dengan jumlah penduduk tahun 2014 mencapai 10,08 

juta orang dan kepadatan penduduk 15.234 orang per km2. Hasil survei 

komuter Jabodetabek tahun 2014 menunjukkan bahwa jumlah komuter 

Jabodetabek sebanyak 3.566.178 orang, terdiri dari 2.429.751 orang 
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melakukan kegiatan bekerja dan sekolah atau kursus di DKI Jakarta, Kondisi 

ini menunjukkan bahwa transportasi yang masif merupakan kebutuhan yang 

mendesak, karena tumbuh kembangnya sektor transportasi yang baik akan 

memberikan andil yang cukup besar bagi perkembangan di sektor lain seperti 

perdagangan, perindustrian, keuangan dan jasa-jasa (Widodo, 2015). 

Berbagai permasalahan transportasi yang terjadi di Jakarta diantaranya 

adalah masalah kemacetan di seluruh jalan ibu kota menjadi pemandangan 

sehari-hari, masalah kepadatan penerbangan dan penumpang di Bandara 

Soekarno Hatta sebagai bandara terbesar di Indonesia (Widodo, 2015). Survei 

Uber menunjukkan, rata-rata pemilik mobil di Jakarta menghabiskan waktu 68 

menit setiap harinya terjebak di kemacetan (Nurmayanti, 2017). Hasil 

penelitian INRIX atau lembaga analisis data kemacetan asal Washington, 

Amerika Serikat, yang dipublikasikan di laman mereka, memaparkan bahwa 

pengendara mobil di Jakarta menghabiskan waktu 55 jam dalam setahun 

akibat terjebak kemacetan. Data itu menempatkan Jakarta di peringkat ke-22 

kota termacet di dunia. Hal itu membuktikan bahwa tingkat stres hidup di 

perkotaan sangat tinggi. Bukan hanya akibat persaingan hidup yang semakin 

keras, melainkan juga kemacetan yang menambah beban itu (Hutapea, 2017). 

Selain itu, berdasarkan survei yang berjudul Jakarta Professional Health Index 

dari website resmi CNN Indonesia menyebutkan bahwa kemacetan juga 

merupakan salah satu faktor penyebab stres. Sekitar 70 persen warga Jakarta 

mengalami stres, 6 dari 10 responden menghabiskan 2- 4 jam per hari untuk 

berada di perjalanan (Pradesha, 2015). 

Stres akibat dari kemacetan ini yang akhirnya dapat berdampak 

terhadap produktivitas dalam bekerja, seperti yang dialami oleh seorang 

perempuan yang berprofesi sebagai account supervisor. Setiap hari untuk 

mencapai kantornya, ia harus melewati jalur sepanjang 30 kilometer dalam 

waktu berjam-jam karena macet. Dia harus berangkat lebih awal untuk pergi 

ke kantornya karena jika tidak, dia bisa telat masuk ke kantor. Dampaknya 

perempuan itu merasa kelelahan. Kantung mata tampak jelas di matanya. Dia 

juga merasa kurang produktif dalam bekerja akibat sudah terlampau lelah 
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dalam perjalanan ke kantor (Wulandari, 2012). Hal yang sama juga 

dikemukakan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 

bahwa karyawan yang stres pasti akan menurun produktivitasnya dalam 

bekerja (Wanadi, 2010). 

Tuntutan pekerjaan yang berlebihan juga dapat menyebabkan rasa 

lelah dalam bekerja. Masalah fisik yang dapat menimbulkan rasa lelah dan 

gejala stres dapat ditandai dengan hilangnya nafsu makan, menurunnya berat 

badan secara drastis, sulit untuk tidur atau lelah secara terus menerus 

(Rahmawati & Mikhriani, 2016). Masalah-masalah fisik tersebut dapat 

menyebabkan rasa lelah dalam bekerja, karena telah melakukan aktivitas 

dalam jangka waktu yang panjang atau melakukan kegiatan ketika tubuh 

sedang kurang sehat. Kelelahan juga dapat terjadi karena terlalu memaksakan 

keadaan fisik dan mental untuk bekerja secara terus menerus tanpa istirahat 

yang cukup (Setyanti, 2017). 

Selain itu, rasa lelah secara emosional atau biasa yang disebut dengan 

emotional exhaustion juga dapat memberikan dampak negatif pada karyawan 

yang bekerja. Seseorang yang memiliki tingkat emotional exhaustion yang 

tinggi cenderung akan mengundurkan diri dari pekerjaannya (Hamaideh, 

2011). Rasa lelah secara emosional tersebut dapat berupa, merasa lelah dan 

jenuh baik secara mental ataupun fisik sebagai akibat tuntutan pekerjaan yang 

meningkat. Emotional exhaustion ini ditemukan oleh Hamaideh (2011) 

memiliki hubungan dengan kepuasan kerja yang dimiliki oleh seseorang. 

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian dari Reinardy dkk. (2009) 

yang menjelaskan mengenai emotional exhaustion memiliki hubungan yang 

negaitf dengan kepuasan kerja, sehingga ketika seseorang sudah merasa lelah 

dengan pekerjaannya, mereka akan merasa tidak puas terhadap pekerjaannya. 

Sebaliknya, seseorang yang mendapat apresiasi atas pekerjaannya, mereka 

akan merasa puas terhadap pekerjannya (Reinardy, dkk., 2009). 
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Ketidakjelasan peran atau biasa yang disebut sebagai role ambiguity 

juga dapat memberikan dampak negatif pada karyawan dalam melakukan 

pekerjaannya. Adanya ketidakjelasan peran dapat mempengaruhi kinerja 

seseorang dalam bekerja dan menghasilkan kualitas kerja yang tidak sesuai 

dengan harapan organisasi atau individu itu sendiri (Sarwita & Sopiyan, 

2017). Hal tersebut juga akan memberikan dampak pada kepuasan kerja yang 

dimiliki oleh individu (Sarwita & Sopiyan, 2017). 

Rasa lelah tersebut biasa disebut sebagai burnout.  Burnout dapat 

didefinisikan sebagai suatu kondisi psikologis yang muncul dari sebuah 

respon terhadap stresor di tempat kerja (Maslach & Leiter, 2016). Kondisi 

tersebut dapat berupa rasa lelah secara emosional dan hilangnya energi untuk 

beraktivitas (Maslach & Leiter, 2016). Terdapat tiga dimensi di dalam burnout 

yang terdiri dari emotional exhaustion,  depersonalization, dan personal 

accomplishment. Exhaustion mengacu kepada berkurangnya energi baik 

secara fisik maupun secara mental di dalam melakukan suatu pekerjaan, 

cynicism merupakan suatu perilaku negatif terhadap perkerjaan dan rekan 

kerja, sedangkan inefficacy mengacu kepada perasaan tidak mampu dan 

kurangnya produktivitas di dalam melakukan pekerjaan (Maslach & Leiter, 

2008). 

Burnout memiliki dampak negatif terhadap tempat kerja dan terhadap 

individu itu sendiri yaitu kinerja pekerjaan dan kesehatan (Kirnandita, 2017). 

Kinerja pekerjaan menjelaskan bahwa seseorang yang mengalami burnout 

cenderung akan berkurang tingkat produktivitasnya di dalam bekerja, tidak 

hadir dalam pekerjaan, dan memiliki niat untuk keluar dari tempat kerja. 

Kesehatan menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki kesehatan mental 

yang baik cenderung lebih mampu mengatasi stresor yang kronis dan kecil 

kemungkinannya untuk mengalami burnout (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 

2001). 

Berdasarkan data dari American Institute of Stress, 80% karyawan 

mengalami burnout di tempat kerja dan US Centers for Disease Control and 

Prevention juga melaporkan bahwa 75% dokter telah mengalami burnout 
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(Ellard, 2017). Sebuah survey yang dilakukan oleh Regus juga mengatakan 

bahwa 49% karyawan yang bekerja di kantor mengalami kelelahan di dalam 

bekerja dan mengalami burnout (Johnson, 2015). Berdasarkan data dari 

website resmi yang bernama CNN, terdapat 51% karyawan di Amerika 

mengatakan bahwa mereka telah mengalami burnout dan tidak dapat bekerja 

dengan produktif lagi (Merrel, 2015). Selain itu, negara Singapura merupakan 

negara yang memiliki tingkat burnout tertinggi pada karyawan di wilayah 

Asia Pasifik. Sekitar 32,6% karyawan telah melaporkan peningkatan burnout 

dan 45,5% karyawan telah bekerja selama 51 jam dalam seminggu (Shukla, 

2012). Data tersebut menjelaskan bahwa masih banyak karyawan yang sering 

mengalami burnout di tempat kerjanya, salah satunya mungkin di perusahaan 

FKS Group yang terletak di Jakarta Selatan.  

FKS Group adalah sebuah perusahaan logistik dan infrastruktur yang 

berfokus pada bahan makanan, energi dan properti. Kelompok perusahaan ini 

melakukan impor, trading dan proses distribusi bahan makanan di Indonesia. 

FKS Group sebagai importir dan distributor kacang kedelai nomor satu di 

Indonesia (FKS Group, 2018). Berdasarkan hasil wawancara pemagang 

dengan supervisor magang, karyawan perusahaan ini tidak pernah mengalami 

burnout dalam melakukan pekerjaannya termasuk pekerjaan dalam divisi 

Human Resource yang merupakan divisi kerja pemagang (Komunikasi 

personal, 12 April 2018). Namun, berdasarkan hasil observasi pemagang di 

divisi Human Resource, terdapat beberapa karyawan yang menunjukkan 

gejala-gejala burnout, seperti changed job performance yang berarti karyawan 

sering datang terlambat ke kantor, semakin sering tidak hadir di tempat kerja, 

dan semakin menurunnya tingkat produktivitas karyawan dalam melakukan 

pekerjaannya. Selain itu ada juga internal changes yang berarti karyawan 

sering merasa kelelahan secara emosional. Meningkatnya kelelahan emosional 

dapat menyebabkan rasa jenuh dalam bekerja baik secara fisik maupun 

emosional akibat tuntutan pekerjaan yang melebihi dari kemampuan karyawan 

(Greenberg, 2013). 
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Menurut penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, burnout 

merupakan sebuah fenomena yang umum terjadi pada karyawan. Munculnya 

burnout ternyata tidak hanya berdampak buruk pada karyawan, namun juga 

dapat memberikan dampak buruk pada tempat mereka bekerja. Fenomena 

burnout belum pernah diteliti di FKS Group, padahal informasi mengenai 

hal ini penting untuk diketahui oleh perusahaan. Hal-hal tersebut yang pada 

akhirnya membuat peneliti merasa tertarik untuk melihat gambaran burnout 

di FKS Group. 

1.2 Tujuan Magang 

Tujuan magang ini adalah untuk mempelajari teknik-teknik 

rekrutmen dan meneliti tentang gambaran burnout pada karyawan di FKS 

Group. 

1.3 Lokasi dan Waktu Magang 

Pelaksanaan magang dimulai pada 26 Oktober 2017 dan direncanakan 

berakhir pada 17 Januari 2018 dengan 5 hari kerja (Senin sampai Jumat). Jam 

magang mengikuti jam kerja kantor perusahaan yaitu pukul 08.30 sampai 

17.30 WIB (istirahat 12.00 sampai 13.00). Pelaksanaan magang berlokasi di 

PT. FKS Management Services, Gedung Sampoerna Strategic Square, North 

Tower, Lt. 8, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. 

1.4 Manfaat Magang 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran burnout pada 

karyawan di FKS Group dalam bidang Psikologi, khususnya di bidang 

Psikologi Industri & Organisasi. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian diharapkan dapat memberikan saran baik saran dalam 

bentuk perbaikan yang bertujuan untuk menggambarkan variabel burnout 

apabila terdapat karyawan yang mengalami burnout maupun saran dalam 

bentuk evaluasi yang bertujuan untuk mengevaluasi perusahaan apabila tidak 

terdapat karyawan yang mengalami burnout di FKS Group. 


