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BAB II

LANDASAN TEORI

A. BURNOUT

1. Pengertian Burnout

Burnout yaitu keadaan stress secara psikologis yang sangat ekstrem

sehingga individu mengalami kelelahan emosional dan motivasi yang rendah

untuk bekerja. Burnout dapat merupakan akibat dari stress kerja yang kronis

(King, 2010).

Maslach dan Leiter (dalam Rizka, 2013) berpendapat bahwa burnout

merupakan reaksi emosi negatif yang terjadi dilingkungan kerja, ketika individu

tersebut mengalami stress yang berkepanjangan. Burnout merupakan sindrom

psikologis yang meliputi kelelahan, depersonalisasi dan menurunnya kemampuan

dalam melakukan tugas-tugas rutin seperti mengakibatkan timbulnya rasa cemas,

depresi, atau bahkan dapat mengalami gangguan tidur.

Burnout merupakan suatu situasi dimana karyawan menderita kelelahan

kronis, kebosanan, depresi dan menarik diri dari pekerjaan. Pekerja yang terkena

burnout lebih gampang mengeluh, menyalahkan orang lain bila ada masalah,

lekas marah, dan menjadi sinis tentang karir mereka (Davis & Jhon, 1985).

Reaksi stres yang terutama sering terjadi pada orang dengan standar yang

tinggi adalah burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional dan fisik,

produktifitas yang rendah, dan perasaan terisolasi, sering disebabkan oleh tekanan

yang berhubungan dengan pekerjaan. Orang-orang yang menghadapi kondisi



12

tekanan tinggi setiap hari sering merasa lemah, putus asa, dan emosional terkuras

dan akhirnya dapat berhenti mencoba (Lefton, 1997).

Burnout adalah keadaan tekanan psikologis seorang karyawan setelah

berada dipekerjaan itu untuk jangka waktu tertentu. Seseorang yang menderita

burnout secara emosional kelelahan dan memiliki motivasi kerja yang rendah

(Spector, 1996).

Jadi dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Burnout

adalah tekanan psikologis akibat kelelahan emosional yang dialami oleh

karyawan sehingga mereka sering lemas, lelah, putus asa dan motivasi kerja

rendah.

2. Dimensi Burnout

Menurut Maslach, Schaufeli dan Leiter burnout mempunyai tiga dimensi

yaitu (dalam Rizka, 2013):

a) Kelelahan Emosional (Emotional exhaustion)

Kelelahan emosional adalah perasaan lelah dan letih di tempat

kerja (Spector, 1996). Ketika seseorang mengalami exhaustion maka

mereka akan merasakan energinya seperti terkuras habis dan ada

perasaan “kosong” yang tidak dapat teratasi lagi (Rizka, 2013).

b) Depersonalisasi (Depersonalization)

Depersonalisasi adalah pengembangan perasaan sinis dan tak

berperasaan terhadap orang lain (Spector, 1996). Proses penyeimbangan

antara tuntutan pekerjaan dan kemampuan individu. Hal ini berupa

sikap sinis terhadap orang-orang yang berada dalam lingkup pekerjaan
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dan kecenderungan untuk menarik diri serta mengurangi keterlibatan

dalam bekerja. Perilaku tersebut diperlihatkan sebagai upaya

melindungi diri dari perasaan kecewa, karena penderita menganggap

bahwa dengan berperilaku seperti itu, maka mereka akan aman dan

terhindar dari ketidakpastian dalam pekerjaan.

c) Penurunan Pencapaian Prestasi Pribadi

Biasanya ditandai dengan perasaan tidak puas terhadap diri

sendiri, pekerjaan bahkan terhadap kehidupan. Maslach (dalam Diaz,

2007) menyatakan bahwa penurunan pencapaian prestasi pribadi

disebabkan oleh perasaan bersalah telah melakukan orang lain

disekitarnya secara negatif.

3. Faktor yang Mempengaruhi Burnout

Burnout muncul dari adanya stress yang berkepanjangan, sehingga banyak

faktor yang mempengaruhi burnout sering dikaitkan dengan munculnya stress

(Widiastuti dan Kamsih, 2008).

Ada dua faktor yang dipandang mempengaruhi munculnya burnout, yaitu

(Sihotang, 2004):

1) Faktor eksternal meliputi lingkungan kerja psikologis yang kurang baik,

kurangnya kesempatan untuk promosi, imbalan yang diberikan tidak

mencukupi, kurangnya dukungan sosial dari atasan, tuntutan pekerjaan,

pekerjaan yang monoton.

2) Faktor internal meliputi usia, jenis kelamin, harga diri, dan karakteristik

kepribadian.
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B. KEPRIBADIAN

1. Pengertian Kepribadian

Kepribadian dapat didefinisikan sebagai pola perilaku dan cara berpikir

yang khas, yang menentukan penyesuain diri seseorang terhadap lingkungan.

Istilah khas dalam definisi itu menyiratkan adanya konsistensi perilaku bahwa

orang cenderung untuk bertindak atau berpikir dengan cara tertentu dalam

berbagai situasi (Atkinson, Richard & Ernest, 1999).

Allport (dalam Sobur, 2009) kepribadian adalah organisasi dinamis dalam

diri individu dari sistem-sistem psikofisik yang menentukan cara penyesuaian diri

yang unik (khusus) dari individu tersebut terhadap lingkungannya. Sistem

psikofisis terdiri dari kebiasaan, sikap, nilai, kepercayaan, keadaan emosi, motif,

dan sentimen.

John J. Honigmann (dalam Ghufron & Risnawati, 2012) mengatakan

bahwa kepribadian menunjukan perbuatan-perbuatan (aksi), pikiran dan perasaan

yang khusus bagi seseorang. Menurut Morton Prince (dalam Fauzi, 2004)

kepribadian adalah kumpulan pembawaan biologis berupa dorongan,

kecenderungan, selera, insting yang di campuri dengan sifat dan kecenderungan

yang didapat melalui pengalaman yang terdapat pada diri seseorang.

Eysenck (dalam Alwisol, 2009) mengatakan bahwa kepribadian adalah

keseluruhan pola perilaku, aktual maupun potensial dari organisme sebagaimana

ditentukan oleh faktor bawaan dan lingkungan. Pola prilaku itu berasal dan

dikembangkan melalui interaksi fungsional dari empat sektor utama yang
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mengorganisir tingkah laku; sektor kognitif (intelligence), sektor konatif

(character), sektor afektif (temprament), dan sektor somatik (constitusion).

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan diatas, pengertian kepribadiaan

adalah pola prilaku individu yang khas dan unik yang ditentukan oleh bawaan

biologis serta lingkungan, yang merupakan dorongan dan insting individu untuk

penyesuain diri di lingkungan, yang didapat melalui pengalaman pribadi dirinya.

2. Tipe Kepribadian

Berdasarkan definisi diketahui bahwa manusia memiliki keunikan dan pola

organisasi yang berbeda satu sama lain. Manusia juga memiliki kesamaan,

penggolongan kepribadian dapat dilakukan berdasarkan kesamaan karakteristik

sifat tertentu yang paling menonjol. Hal ini disebut pengelompokan manusia

(Sumarwan, 2003).

Carl Gustaf Jung (1875-1961) adalah orang pertama yang merumuskan

tipe kepribadian manusia dengan istilah extravertion dan introvertion (dalam

Naisaban, 2003). Carl Gustav Jung (dalam Sobur, 2009) membagi tipe

kepribadian menjadi dua, yaitu: kepribadian introvert dan ekstrovert. Tipe

kepribadian ini seperti dua kutub yang saling berlawanan pada dimensi yang

sama. Tidak ada individu yang murni memiliki tipe kepribadian introvert maupun

ekstrovert namun salah satunya akan lebih dominan dari pada yang lain.

Meskipun demikian individu dapat dikelompokkan ke dalam salah satu bentuk

tipe kepribadian tersebut.
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a) Ekstrovert

Ekstrovert adalah suatu kecenderungan yang mengarahkan

kepribadian lebih banyak keluar dari pada kedalam diri sendiri. Seorang

ekstrovert memiliki sifat sosial, lebih banyak berbuat dari pada

berkontemplasi (merenung dan berpikir). Ia juga adalah orang yang

penuh motif-motif, yang koordinasi oleh kejadian-kejadian eksternal

(Naisaban, 2003).

Menurut McCrae dan Costa, 2001 (dalam Ghufron & Risnawati,

2012) kepribadian ekstrovert adalah dimensi yang berhubungan dengan

perilaku seorang individu khususnya dalam hal kemampuan mereka

menjalin hubungan dengan dunia luarnya. Karakteristik tipe

kepribadian ini dapat dilihat melalui luasnya hubungan seorang

individu dengan lingkungan sekitar dan sejauh mana kemampuan

mereka menjalin hubungan dengan  individu yang lain, khususnya

ketika berada dilingkungan yang baru.

Jung (dalam Feist & Feist, 2011) mengatakan bahwa orang

dengan ciri-ciri tipe kepribadian ekstrovert adalah memiliki sikap

periang/ sering berbicara, lebih terbuka dan lebih dapat bersosialisasi,

lebih dipengaruhi oleh dunia objektif, orientasinya terutama  tertuju di

luar. Pikiran, perasaan serta tindakannya lebih banyak ditentukan oleh

lingkungan. Jung juga mengatakan seorang ekstrovert memiliki

kecenderungan untuk berorientasi ke luar, yang artinya orang tersebut
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mudah memiliki teman, cenderung mencolok dan mudah dipengaruhi

oleh emosi orang lain.

Eysenck (dalam John & Pervin, 1996) mengemukakan ciri

utama kepribadian ekstrovert adalah sebagai berikut: ramah/ pandai

membawa diri, menyukai pesta, mempunyai banyak teman, riang,

lincah, dan menurutkan kata hati.

Berdasarkan penjelasan diatas tipe kepribadian ekstrovert adalah

kepribadian yang cenderung keluar, bersifat sosial, terbuka, gampang

bergaul dan mudah dipengaruhi oleh faktor eksternal. Kepribadian

ekstrovert juga orang yang mudah mempunyai banyak teman.

b) Introvert

Introvert adalah suatu orientasi kedalam diri sendiri. Secara

singkat seorang introvert adalah orang yang cenderung menarik diri

dari kontak sosial. Minat dan perhatiannya lebih terfokus pada pikiran

dan pengalaman sendiri (Naisaban, 2003).

Menurut McCrae dan Costa, 2001 (dalam Ghufron &

Rismawati, 2012) mengatakan bahwa tipe kepribadian introvert terlihat

dari rendahnya kemampuan individu dalam menjalin hubungan dengan

lingkungan sosial mereka. Hal ini dapat dilihat melalui terbatasnya

hubungan mereka dengan lingkungan sekitar. Sikap dan perilaku

mereka cenderung formal, pendiam dan tidak ramah. Tipe kepribadian

ini tampak tenang dan menunjukan ekspresi yang tidak berlebihan saat

emosi dan keadaan bahagia sekalipun. Jarang menunjukan ketertarikan
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pada aktivitas-aktivitas yang melibatkan kelompok dalam lingkungan

sosial.

Jung (dalam Feist & Feist, 2011) mengatakan bahwa ciri-ciri

orang dengan tipe kepribadian introvert adalah memiliki sifat pemalu,

tidak banyak bicara, dan cenderung berpusat pada diri mereka sendiri.

Individu dengan kepribadian introvert cenderung menarik diri dan

menyendiri, terutama dalam keadaan emosional dan sedang

menghadapi masalah atau konflik.

Eysenck (dalam John & Pervin, 1996) mengatakan bahwa

individu yang berkepribadian introvert memiliki ciri-ciri yang bertolak

belakang atau berlawanan dengan individu yang berkepribadian

ekstrovert, dimana ciri utama tipe kepribadian introvert adalah

cenderung pendiam, mawas/ introspeksi diri, tidak ramah, suka

menyendiri, tidak suka mengikuti kata hati, suka kepastian,  lebih suka

hidup teratur dan jauh dari resiko.

Adapun pengertian dari tipe kepribadian introvert adalah

kepribadian yang cenderung menarik diri dari kontak sosial, pendiam,

tidak suka berkumpul dengan kelompok dan lebih berminat pada

pikiran dan pengalaman sendiri. Kepribadian introvert terutama dalam

keadaan emosional dan sedang menghadapi masalah atau konflik lebih

cenderung menarik diri dan menyendiri.



19

C. Kerangka Berpikir

Burnout adalah tekanan psikologis akibat kelelahan emosional yang

dialami oleh karyawan sehingga mereka sering lemas, lelah, putus asa dan

motivasi kerja rendah.

Dimensi burnout ada tiga menurut Maslach (dalam Riska, 2013), yaitu:

kelelahan emosional, depersonalisasi, penurunan pencapaian prestasi pribadi.

Burnout muncul dari adanya stress yang berkepanjangan, sehingga banyak faktor

yang mempengaruhi burnout sering dikaitkan dengan munculnya stress.

Menurut Maslach dkk (dalam Widiastuti dan Astuti, 2008) beberapa faktor

yang dipandang dapat mempengaruhi munculnya burnout adalah faktor

situasional dan faktor individual. Faktor situasional meliputi beban kerja yang

berlebihan, minimnya fasilitas dan kurangnya dukungan sosial. Faktor individual

terdiri dari karakteristik demografi (usia, jenis kelamin) dan karakteristik

kepribadian. Dalam penelitian ini, pembicaraan mengenai faktor yang

mempengaruhi burnout pada karyawan difokuskan pada karakteristik kepribadian.

Kepribadian adalah bagian dari setiap diri manusia, ada yang mempunyai

kepribadian ekstrovert dan ada yang mempunyai kepribadian introvert bahkan

ada. Setiap tipe kepribadian yang dimiliki oeh individu berbeda-beda, anatara

individu yang satu dan yang lainya tidaklah sama.

Karyawan yang memiliki tipe kerpibadian ekstrovert lebih mudah

bersosialisasi dan mempunyai banyak teman. Mereka juga lebih mudah mengatasi

masalah yang timbul didalam diri mereka, karena berbagi cerita permasalahan

yang dihadapinya, sehingga merasa beban yang dialaminya tidak begitu berat.
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Karyawan yang memiliki tipe kepribadian ekstrovert juga tidak dapat berlama-

lama memendam permasalahan yang meraka hadapi. Karyawan dengan tipe

kepribadian ini akan mencari tempat cerita. Sehingga tidak mudah mengalami

kelelahan emosional dan stress kerja yang kronis, yang diakibatkan oleh stress

yang berlarut-larut yang dikenal dengan istilah burnout.

Karyawan dengan tipe kepribadian ekstrovert menyadari apa yang mereka

butuhkan untuk mengurangi permasalahan yang meraka hadapi. Meraka akan

lebih mudah melupakan masalah yang dihadapinya ketika sudah bercerita dan

berbaur dengan lingkungan sosialnya ataupun rekan sekerjanya, lebih mudah

mengungkapkan apa yang dirasakan dan memotivasi diri dengan baik, menerima

pendapat orang lain. Sehingga ketika ada permasalahan dan tekanan baru yang

muncul, karyawan dengan tipe kepribadian ini tidak akan merasa tertekan sekali.

Dengan hal seperti ini maka kemungkinan untuk mengalami kelelahan emosional

rendah, begitupun dengan sikap depersonalisasi dan penurunan pencapaian

prestasi pribadi pun akan rendah.

Karyawan yang memiliki tipe kepribadian introvert kebalikan dari

kepribadian ekstrovert. Karyawan tipe kepribadian introvert memiliki sifat

pemalu, tidak banyak bicara, dan cenderung berpusat pada diri mereka sendiri.

Karyawan dengan kepribadian introvert cenderung menarik diri dan menyendiri,

terutama dalam keadaan emosional dan sedang menghadapi masalah atau konflik.

Sehingga permasalahan yang dihadapinya akan menumpuk tanpa ada pemecehan

masalah yang didapatnya. Jika hal ini dibiarkan terus menerus maka karyawan
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dengan tipe kepribadian ini akan mengalami kelelahan dan stess kerja yang kronis

yang dapat menyebankan terjadinya burnout pada dirinya.

Keadaan tipe kepribadian introvert yang suka menyendiri dan menarik diri

dari orang-oang inilah yang memacu mereka lebih mudah terkena burnout, karena

karyawan yang berkepribadian introvert ini menyimpan permasalahannya sendiri,

lama kelamaan hal ini akan membuat karyawan merasa kelelahan. Karena belum

terselesaikan masalah yang ada malah telah datang lagi tekanan dan masalah baru

yang harus dihadapinya. Hal seperti ini membuat karyawan dengan tipe

kepribadian ini lebih mudah terkena kelelahan emosional yang tinggi,

depersonalisasi serta penurunan pencapain prestasi pribadi yang tinggi jika

dibandingkan dengan karyawan bertipe kepribadian ekstrovert.

Seperti pengertian kepribadian yang dikemukakan oleh Allport (dalam

Sobur, 2009) adalah organiasi dinamis dalam diri individu dari sistem-sistem

psikofisik yang menentukan cara penyesuaian diri yang unik (khusus) dari

individu tersebut terhadap lingkungannya.

Sikap yang dimiliki tipe kepribadian ekstrovert periang atau sering

berbicara, lebih terbuka dan lebih dapat bersosialisasi inilah yang membuatnya

cepat melupakan permasalahannya. Sehingga mereka dengan tipe kepribadian ini

lebih mudah cepat merasa baikan dari permasalahan yang mereka hadapi, dan

dapat memulai pekerjaan dengan baik kembali.

Sedangkan karyawan berkepribadian introvert memiliki sikap dan tingkah

laku bertolak belakang atau berlawanan dengan karyawan yang berkepribadian

ekstrovert. Dimana ciri utama tipe kepribadian introvert adalah cenderung
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pendiam tidak ramah, suka menyendiri, tidak suka mengikuti kata hati, suka

kepastian, sehingga membuat mereka kaku dan susah untuk melupakan

permasalahan yang ada.

Hasil penelitian Arifianti (2008) juga mengatakan ketika karyawan

memiliki kepribadian ekstrovert mendapatkan beban kerja berlebihan mereka

cenderung untuk menceritakan permasalahannya dengan orang disekitarnya

sehingga mereka akan merasa beban mereka berkurang, jadi kecenderungan

mereka untuk mengalami burnout lebih rendah. Sedangkan karyawan dengan tipe

kepribadian introvert cenderung tertutup dan memendam segala permasalahan

yang ada baik itu dengan atasan, bawahan, rekan kerja, keluarga, klien maupun

lingkungan kerja, misalnya merasa pekerjaannya tidak sesuai dengan harapan dan

tidak ada timbal balik yang memadai. Mereka tidak berani untuk mengungkapkan

semua beban mereka dan cenderung untuk menarik diri dari lingkungan sosialnya,

sehingga kecenderungan mereka untuk mengalami burnout lebih tinggi.
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D. HIPOTESIS

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan diatas, maka

diajukan sebuah hipotesis yang akan diuji kebenarannya yaitu: “Ada perbedaan

burnout pada karyawan ditinjau dari tipe kepribadian ekstrovert-introvert”.


