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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Burnout Pada Pegawai

1. Pengertian Burnout

Maslach (dalam Cherniss, 1980), mendefinisikan burnout yaitu hilangnya

perhatian terhadap orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan seseorang, sebagai

reaksi terhadap stress dari pekerjaan. Definisi burnout yang lebih luas

diungkapkan oleh Pines dan Aronson (1988), mendefinisikan burnout sebagai: "a

state of physical, emotional dan mental exhaustion caused by long term

involvement in situations that are emotionally demanding. "(Pines dan Aronson,

dalam Wiley, 1996)). Dari definisi ini, burnout dipandang sebagai keadaan lelah,

yang meliputi kelelahan secara fisik, emosional dan mental karena adanya

keterlibatan jangka panjang dalam situasi yang menuntut secara emosional.

Cherniss (1980) memberikan definisi burnout sebagai berikut: "burnout is

defined as psychological withdrawal from work in response to excerssive stress or

dissatisfaction." (Cherniss, 1980). la memandang burnout sebagai tindakan

penarikan diri secara psikologis sebagai respon terhadap stress yang berlebihan

atau ketidak-puasan dalam pekerjaan. Menurut Cherniss, pada awalnya individu

memandang pekerjaannya sebagai suatu yang mulia dan berharga, serta memiliki

antusiasme yang tinggi dalam bekerja. Namun, stress yang berlebihan maupun

ketidakpuasan yang diperoleh dari pekerjaan menyebabkan perubahan motivasi,

hilangnya antusiasme dan ketertarikan dalam pekerjaan. Walaupun setiap

pengertian burnout merefleksikan keunikan sehingga tampil beragam namun
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setiap batasan yang dikemukakan oleh para tokoh tersebut di atas pada umumnya

dapat disimpulkan memiliki kesamaan, yaitu bahwa burnout terjadi pada tingkat

individu dan merupakan pengalaman yang bersifat psikologis karena melibatkan

perasaan, sikap, motif, harapan, dan dipersepsi individu sebagai pengalaman

negatif yang mengacu pada situasi yang menimbulkan distress, ketidaknyamanan,

atau disfungsi.

2. Sindrom Burnout

Hampir seluruh penelitian mengenai burnout, mengkarakterisasikan

burnout sebagai suatu sindron dengan 3 (tiga) jenis kelelahan, yaitu kelelahan

emosional, fisik dan mental (Caputo, 1991; Pines, 1996):

a) Kelelahan Emosi

Maslach (dalam Caputo, 1991) menyebut kelelahan ini sebagai jantung

dari sindrom burnout. Kelelahan ini muncul bila individu menjadi sangat terlibat

secara emosional,melebihi dari orang lain. Dalam sindrom burnout, kelelahan

emosional dapat ditunjukkan oleh perasaan apatis, tidak berdaya, tidak ada

harapan, kekosongan, ketidak puasan dan sinisme bersamaan dengan perasaan

tidak erdaya atau terperangkap. Pines (1989) Kelelahan emosi ini dicirikan antara

lain rasa bosan, mudah tersinggung, sinisme, perasaan tidak menolong, ratapan

yang tiada henti, tidak dapat dikontrol (suka marah), 9elisah, tidak peduli terhadap

tujuan, tidak peduli dengan peserta diclik (orang lain), merasa tidak memilki apa-

apa untuk diberikan, sia-sia, putus asa, sedih, tertekan, dan tidak berdaya.
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b) Kelelahan fisik

Kelelahan emosional seringkali disertai dengan kelelahan fisik. lndividu

yang mengalami burnout biasanya merasa capek, susah bangun tidur di pagi hari

untuk melakukan aktivitas atau susah tidur dimalam hari. Kelelahan ini muncul

sebagai hasil akhir dari kelelahan emosional dimana individu merasakan habisnya

energi untuk menghadapi walaupun hanya 1 hari atau 1 orang lagi.

Menurut Pines dan Aronson (dalam Caputo, 1991), kebanyakan orang

mengalami burnout seperti erosi bertahap energi yang dimilikinya, dan kelelahan

fisik yang dirasakan memang tidak terpisah dari kelelahan mental dan emosional

yang menyertainya. Kelelahan fisik dicirikan seperti sakit kepala, demam, sakit

punggung (rasa ngilu), rentan terhadap penyakit, tegang pada otot leher dan bahu,

sering terkena flu, susah tidur, mual-mual, gelisah, dan perubahan kebiasaan

makan. Energi fisik dicirikan seperti energi yang rendah, rasa letih yang kronis,

dan lemah.

c) Kelelahan mental

Orang yang mengalami kelelahan emosional biasanya juga merasakan

berkurangnya kemampuan dalam memusatkan perhatiannya, memecahkan

masalah, melakukan penilaian ataupun mengingat sesuatu. Kekurangan ini

bukanlah hilangnya kemampuan kognitif yang sesungguhnya, tetapi secara

emosional menimbulkan gangguan terhadap efektifitas kemampuan individu yang

sesungguhnya.

Pines dan Aronson (1989) menyebutkan bahwa kelelahan mental ini

dicirikan antara lain merasa tidak berharga, rasa benci, rasa gagal, tidak peka,
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sinis, kurang bersimpati dengan orang lain, mempunyai sikap negatif terhadap

orang lain, cenderung masa bodoh dengan dirinya, pekerjaannya dan

kehidupannya, acuh tak acuh, pilih kasih, selalu menyalahkan, kurang bertoleransi

terhadap orang yang ditolong, ketidakpuasan terhadap pekerjaan, konsep diri yang

rendah, merasa tidak cakap, merasa tidak kompeten, dan tidak puas dengan jalan

hidup. Maslach dan Jackson memandang burnout sebagai suatu sindrom

psikologis yang terdiri dari tiga dimensi, yaitu emotional exhaustion,

depersonalization dan reduced personal accomplishment (Maslach, 1982).

Dimensi yang pertama, yaitu emotional exhaustion ditandai dengan

adanya perasaan lelah akibat banyaknya tuntutan yang diajukan pada dirinya,

yang kemudian menguras sumber-sumber emosional yang ada. Dalam hal ini

pemberi pelayanan merasa tidak memiliki energi lagi untuk melakukan

pekerjaannya. Hubungan yang tidak seimbang tersebut dapat menimbulkan

ketegangan emosional yang berujung dengan terkurasnya sumber-sumber

emosional. Kelelahan emosional ditandai dengan terkurasnya sumber-sumber

emosional, misalnya perasaan frustrasi, putus asa, sedih, tidak berdaya, tertekan,

apatis terhadap pekerjaan dan merasa terbelenggu oleh tugas-tugas dalam

pekerjaan sehingga seseorang merasa tidak mampu memberikan pelayanan secara

psikologis. Selain itu, mereka mudah tersinggung dan mudah marah tanpa alasan

yang jelas.

Dimensi yang kedua, yaitu depersonalization merupakan sikap kurang

menghargai atau kurang memiliki pandangan yang positif terhadap orang lain.

Gambaran dari depersonalisasi adalah adanya sikap negatif, kasar, menjaga jarak
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dengan penerima layanan, menjauhnya seseorang dari lingkungan sosial, dan

cenderung tidak peduli terhadap lingkungan serta orang-orang di sekitarnya. Sikap

lainnya yang muncul adalah kehilangan idealisme, mengurangi kontak dengan

orang lain, berhubungan seperlunya saja, berpendapat negatif dan bersikap sinis

terhadap orang lain. Secara konkrit seseorang yang sedang depersonalisasi

cenderung meremehkan, tidak peduli dengan orang lain yang dilayani, dan

bersikap kasar.

Adapun rendahnya hasrat pencapaian prestasi diri ditandai dengan adanya

perasaan tidak puas terhadap diri sendiri, pekerjaan, dan bahkan kehidupan, serta

merasa bahwa ia belum pernah melakukan sesuatu yang bermanfaat (Pines dan

Aronson, 1989). Hal ini mengacu pada penilaian yang rendah terhadap

kompetensi diri dan pencapaian keberhasilan diri dalam pekerjaan. Sedangkan

dimensi yang terakhir adalah reduced personal accomplishment disebabkan oleh

perasaan bersalah telah melakukan klien secara negatif. Seseorang merasa bahwa

dirinya telah berubah menjadi orang yang berkualitas buruk terhadap klien,

misalnya tidak memperhatikan kebutuhan mereka. Padahal seorang pemberi

layanan dituntut untuk selalu memiliki perilaku yang positif, misalnya penyabar,

penuh perhatian, hangat, humoris, dan yang paling penting adalah mempunyai

rasa empati.

3. Dimensi Burnout

Untuk mengukur sejauh mana burnout yang dialami oleh seorang pegawai,

Maslach menjelaskan bahwa pekerjaan yang berorientasi melayani orang lain

dapat membentuk hubungan yang bersifat asimetris antara pemberi dan penerima
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pelayanan. Seseorang yang bekerja pada bidang pelayanan, ia akan memberikan

perhatian, pelayanan, bantuan, dan dukungan kepada kliennya. Hubungan yang

tidak seimbang tersebut dapat menimbulkan ketegangan emosional yang berujung

dengan terkurasnya sumber-sumber emosional. Maslach (Schaufeli dkk., 1993)

mengemukakan bahwa burnout merupakan sindrom yang memiliki tiga dimensi

yaitu kelelahan emosional, depersonalisasi, dan penurunan pencapaian prestasi

pribadi.

a. Kelelahan Emosional

Kelelahan emosional ditandai dengan terkurasnya sumber-sumber

emosional, misalnya perasaan frustrasi, putus asa, sedih, tidak berdaya, tertekan,

apatis terhadap pekerjaan dan merasa terbelenggu oleh tugas-tugas dalam

pekerjaan sehingga seseorang merasa tidak mampu memberikan pelayanan secara

psikologis yang maksimal.

b. Depersonalisasi

Depersonalisasi merupakan perkembangan dari dimensi kelelahan

emosional. Ia menjelaskan depersonalisasi adalah coping (proses mengatasi

ketidakseimbangan antara tuntutan dan kemampuan individu) yang dilakukan

individu untuk mengatasi kelelahan emosional. Perilaku tersebut adalah suatu

upaya untuk melindungi diri dari tuntutan emosional yang berlebihan dengan

memperlakukan orang lain disekitarnya sebagai objek.

Gambaran dari depersonalisasi adalah adanya sikap negatif, kasar, menjaga

jarak dengan penerima layanan, menjauhnya seseorang dari lingkungan sosial,

dan cenderung tidak peduli terhadap lingkungan serta orang-orang di sekitarnya.
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Sikap lainnya yang muncul adalah kehilangan idealisme, mengurangi kontak

dengan sekitarnya, berhubungan seperlunya saja, berpendapat negatif dan

bersikap sinis terhadap sekitarnya.

Secara konkret seseorang yang sedang depersonalisasi cenderung

meremehkan, memperolok, tidak peduli dengan orang lain yang dilayani, dan

bersikap kasar. Adapun rendahnya hasrat pencapaian prestasi diri ditandai dengan

adanya perasaan tidak puas terhadap diri sendiri, pekerjaan, dan bahkan

kehidupan, serta merasa bahwa ia belum pernah melakukan sesuatu yang

bermanfaat (Pines & Aronson, 1988). Hal ini mengacu pada penilaian yang

rendah terhadap kompetensi diri dan pencapaian keberhasilan diri dalam

pekerjaan.

c. Penurunan Pencapaian Prestasi Pribadi

Penurunan pencapaian prestasi pribadi disebabkan oleh perasaan bersalah

telah melakukan orang lain di sekitarnya secara negatif. Seseorang merasa bahwa

dirinya telah berubah menjadi orang yang berkualitas buruk terhadap orang lain di

sekitarnya, misalnya tidak memperhatikan kebutuhan mereka. Padahal seorang

pemberi layanan dituntut untuk selalu memiliki perilaku yang positif, misalnya

penyabar, penuh perhatian, hangat, humoris, dan yang paling penting adalah

mempunyai rasa empati.

Selain itu Leiter & Maslach (1997) menyebutkan ada tiga dimensi dari

burnout, yaitu:
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a) Exhaustion

Exhaustion merupakan dimensi burnout yang ditandai dengan kelelahan yang

berkepanjangan baik secara fisik, mental, maupun emosional. Ketika pekerja

merasakan kelelahan (exhaustion), mereka cenderung berperilaku overextended

baik secara emosional maupun fisikal. Mereka tidak mampu menyelesaikan

masalah mereka. Tetap merasa lelah meski sudah istirahat yang cukup, kurang

energi dalam melakukan aktivitas.

b) Cynicism

Cynicism merupakan dimensi burnout yang ditandai dengan sikap sinis,

cenderung menarik diri dari dalam lingkungan kerja. Ketika pekerja merasakan

cynicism (sinis), mereka cenderung dingin, menjaga jarak, cenderung tidak ingin

terlibat dengan lingkungan kerjanya. Cynism juga merupakan cara untuk terhindar

dari rasa kecewa. Perilaku negatif seperti ini dapat memberikan dampak yang

yang serius pada efektivitas kerja.

d) Ineffectiveness

Ineffectiveness merupakan dimensi burnout yang ditandai dengan perasaan

tidak berdaya, merasa semua tugas yang diberikan berat. Ketika pekerja merasa

tidak efektif, mereka cenderung mengembangkan rasa tidak mampu. Setiap

pekerjaan terasa sulit dan tidak bisa dikerjakan, rasa percaya diri berkurang.

Pekerja menjadi tidak percaya dengan dirinya sendiri dan orang lain tidak percaya

dengannya.
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Berdasarkan penjelasan di atas, dimensi burnout terdiri dari exhaustion

(gabungan dari physical exhaustion, emotional exhaustion, mental exhaustion),

cynicism, dan ineffectiveness.

4. Sumber Burnout

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, nampak bahwa

penekanan burnout terletak pada karakteristik individu dan wujud dari sindrom itu

tampak pada interaksinya terhadap lingkungan kerja. Kedua hal ini secara umum

merupakan sumber burnout (Caputo, 1991; Farber, 1991; Cherniss, 1980).

Namun, pandangan tersebut agak berbeda dengan yang dikemukakan oleh

Maslach. Maslach (1982) berpendapat bahwa sumber utama timbulnya burnout

adalah karena adanya stres yang berkembang secara akumulatif akibat keterlibatan

pemberi dan penerima pelayanan dalam jangka panjang. Namun, Maslach secara

tersirat juga mengakui bahwa penting mencari faktor di lingkungan kerja tempat

terjadinya interaksi antara pemberi dan penerima pelayanan. Selain itu, analisis

juga perlu untuk mengkaji faktor individu yang ada pada pemberi pelayanan yang

turut memberi sumbangan terhadap timbulnya burnout. Dengan demikian

timbulnya burnout disebabkan oleh adanya: (1) karakteristik individu, (2)

lingkungan kerja, dan (3) keterlibatan emosional dengan penerima pelayanan.

5. Proses Terjadinya Burnout

Cherniss (dalam Wiley, 1996) memandang burnout sebagai suatu proses

transaksional meliputi hubungan (transaksi) antara stress pekerjaan, ketegangan

(strain), dan coping. Proses terjadinya burnout meliputi tiga tahap, yaitu: Tahap

pertama adalah stres yang merupakan persepsi mengenai ketidakseimbangan atara
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sumber-sumber individu dan tuntutan yang ditunjukkan pada individu yang

bersangkutan. Tuntutan ini bisa berasal dari diri sendiri maupun dari lingkungan.

Tahap kedua adalah strain, yang merupakan respon emosional sesaat

terhadap ketidakseimbangan ditandai dengan perasaan cemas, tegang, dan lelah.

Tahap ketiga adalah coping, meliputi adanya perubahan-perubahan sikap dan

tingkah laku individu seperti kecendrungan menjuahkan diri dari klien atau

memperlakukan klien dengan sinis. Hal ini didukung oleh Cherniss yang mengacu

pada pendangan Lazarus dan Launier (dalarn Cherniss, 1980), bahwa ketika

individu mempersepsi situasi secara langsung, maka individu cenderung

menggunakan jenis coping intrapsikis. Bentuk yang ditampilkan dari coping

tersebut antara lain menghindar, menjauhkan diri, menurunnya usaha pencapaian

tujuan dan menyalahkan orang lain (Cherniss, 1980).

Pandangan Cherniss di atas memberi penjelasan terjadinya burnout

bermula dari adanya stress yang kemudian memunculkan ketegangan dan

akhirnya muncul tindakan intrapsikis yang bersosiasi dengan burnout. Namun

Cherniss tidak menjelaskan dinamika yang terjadi dalam burnout itu sendiri,

seperti bagaimana berkembangnya dimensi-dimensi burnout (dalam Leiter,1993).

Maslach (1982) mengemukankan bahwa perkembangan dimensi-dimensi

burnout terjadi secara berurutan mulai dari emotional exhaustion, kemudian

menimbulkan depersonalization dan akhirnya muncul perasaan reduced personal

accomplishment. Berbeda dengan pendangan diatas, Leiter (1993) mengemukakan

model proses burnout yang baru. Pada model ini, dimensi-dimensi dari burnout\

berkembang secara pararel. Leiter (1993) juga mengungkapkan bahwa stressor



19

yang dihadapai individu seperti konflik personal, beban kerja, dan lain-lain

menyebabkan munculnya emotional exhaustion yang kemudian berkembang

menjadi depersonalization. Sedangkan reduced personal accomplismnet

berkembang sejalan dengan emotional exhaustion sebagai reaksi terhadap aspek-

aspek pekerjaan lainnya seperti kurangnya otonomi dan peran dalam pengambilan

keputusan, dukungan social dari atasan dan rekan kerja yang tidak adekuat.

6. Dampak Burnout pada Pekerja

Adapun dampak dari burnout menurut Leither & Maslach (2005) adalah:

a. Burnout is Lost Energy

Pekerja yang mengalami burnout akan merasa stress, overwhelmed, dan

exhausted. Pekerja juga akan sulit untuk tidur, menjaga jarak dengan lingkungan.

Hal ini akan mempengaruhi keinerja performa dari pekerja. Produktivitas dalam

bekerja juga semakin menurun

b. Burnout is Lost Enthusiasm

Keinginan dalam bekerja semakin menurun, semua hal yang berhubungan

dengan pekerjaan menjadi tidak menyenangkan. Kreatifitas, ketertarikan terhadap

pekerjaan semakin berkurang sehingga hasil yang diberikan sangat minim.

c. Burnout is Lost Confidence

Tanpa adanya energi dan keterlibatan aktif pada pekerjaan akan membuat

pekerja tidak maksimal dalam bekerja. Pekerja semakin tidak efektif dalam

bekerja yang semakin lama membuat pekerja itu sendiri merasa ragu dengan

kemampuannya. Hal ini akan memberikan dampak bagi pekerjaan itu sendiri.
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7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Burnout

Menurut Leiter & Maslach (1997) burnout biasanya terjadi karena adanya

ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan pekerja. Ketika adanya perbedaan yang

sangat besar antara individu yang bekerja dengan pekerjaannya akan

mempengaruhi performasi kerja. Leiter & Maslach (1997) membagi beberapa

faktor yang mempengaruhi munculnya burnout, yaitu:

a. Work Overloaded

Work overload kemungkinan terjadi akibat ketidaksesuaian antara pekerja

dengan pekerjaannya. Pekerja terlalu banyak melakukan pekerjaan dengan waktu

yang sedikit. Overload terjadi karena pekerjaan yang dikerjaan melebihi kapasitas

kemampuan manusia yang memiliki keterbatasan. Hal ini dapat menyebabkan

b. Lack of Work Control

Semua orang memiliki keinginan untuk memiliki kesempatan dalam

membuat pilihan, keputusan, menggunakan kemampuannya untuk berfikir dan

menyelesaikan masalah, dan meraih prestasi. Adanya aturan terkadang membuat

pekerja memiliki batasan dalam berinovasi, merasa kurang memiliki tanggung

jawab dengan hasil yang mereka dapat karena adanya kontrol yang terlalu ketat

dari atasan.

c. Rewarded for Work

Kurangnya apresiasi dari lingkungan kerja membuat pekerja merasa tidak

bernilai. Apresiasi bukan hanya dilihat dari pemberian bonus (uang), tetapi

hubungan yang terjalin baik antar pekerja, pekerja dengan atasan turut

memberikan dampak pada pekerja. Adanya apresiasi yang diberikan akan
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meningkatkan afeksi positif dari pekerja yang juga merupakan nilai penting dalam

menunjukkan bahwa seseorang sudah bekerja dengan baik.

d. Breakdown in Community

Pekerja yang kurang memiliki rasa belongingness terhadap lingkungan

kerjanya (komunitas) akan menyebabkan kurangnya rasa keterikatan positif di

tempat kerja. Seseorang akan bekerja dengan maksimal ketika memiliki

kenyamanan kebahagiaan yang terjalin dengan rasa saling menghargai, tetapi

terkadang lingkungan kerja melakukan sebaliknya. Ada kesenjangan baik antar

pekerja maupun dengan atasan, sibuk dengan diri sendiri, tidak memiliki quality

time dengan rekan kerja. Terkadang teknologi seperti handphone, computer

membuat seseorang cenderung menghilangkan social contact dengan orang

disekitar. Hubungan yang baik seperti sharing, bercanda bersama perlu untuk

dilakukan dalam menjalin ikatan yang kuat dengan rekan kerja. Hubungan yang

tidak baik membuat suasana di lingkungan kerja tidak nyaman, full of anger,

frustasi, cemas, merasa tidak dihargai. Hal ini membuat dukungan sosial menjadi

tidak baik, kurang rasa saling membantu antar rekan kerja.

e. Treated Fairly

Perasaan tidak diperlakukan tidak adil juga merupakan faktor terjadinya

burnout. Adil berarti saling menghargai dan menerima perbedaan. Adanya rasa

saling menghargai akan menimbulkan rasa keterikatan dengan komunitas

(lingkungan kerja). Pekerja merasa tidak percaya dengan lingkungan kerjanya

ketika tidak ada keadilan. Rasa ketidakadilan biasa dirasakan pada saat masa
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promosi kerja, atau ketika pekerja disalahkan ketika mereka tidak melakukan

kesalahan.

f. ling with Conflict Values

Pekerjaan dapat membuat pekerja melakukan sesuatu yang tidak sesuai

dengan nilai mereka. Misalnya seorang sales terkadang harus berbohong agar

produkyang ditawarkan bisa terjual. Namun hal ini dapat menyebabkan seseorang

menurunkan performa, kualitas kerjanya karena tidak sesuai dengan nilai yang

dimiliki. Seseorang akan melakukan yang terbaik ketika melakukan apa yang

sesuai dengan nilai, belief, menjaga integritas dan self respect.

Selanjutnya, Sullivan (1989) menjelaskan beberapa faktor yang dapat

menyebabkan burnout sebagai berikut :

a. Environmental Factor

Faktor lingkungan merupakan faktor yang berkaitan dengan konflik peran,

beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, keterlibatan terhadap

pekerjaan, tingkat fleksibilitas waktu kerja. Dalam keluarga, faktor lingkungan

termasuk dalam jumlah anak, keterlibatan dalam keluarga serta, kualitas

hubungan dengan anggota keluarga.

b. Individual Factor

Faktor individu meliputi faktor demografik seperti jenis kelamin, etnis,

usia, status perkawinan, latar belakang pendidikan; faktor kepribadian seperti tipe

keperibadian introvert atau extrovert, konsep diri, kebutuhan, motivasi,

kemampuan dalam mengendalikan emosi, locus of control.
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c. Social Cultural Factor

Faktor social cultural berkaitan dengan nilai, norma, kepercayaan yang

dianut dalam masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan sosial.

B. Persepsi Terhadap Lingkungan Kerja

1. Pengertian Persepsi

Robbins (2006) persepsi merupakan proses yang digunakan individu untuk

mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indrawi individu untuk member makna

kepada lingkungannya. Lebih lanjut Walgito (2003) mendefenisikan persepsi

sebagai suatu proses yang didahului oleh pengindraan, yaitu merupakan proses

yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui resptornya. Proses

tersebut tidak berhenti disitu saja, melainkan stimulus itu diteruskan kepusat

susunan syaraf yaitu otak, dan terjadilah proses psikologi sehingga individu

menyadari apa yang dilihat, didengar dan sebagainya.

Thoha (2008) persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami

oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik

lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan dan penciuman. Kunci utama untuk

memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu

merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap sesuatu, dan bukannya suatu

pencatatan yang benar terhadap situasi.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

persepsi merupakan proses memperhatikan dan menyeleksi, mengorganisasikan

dan mengartikan stimulus yang berasal dari lingkungan. Persepsi bersifat
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individual, sehingga persepsi tidak sama antara individu yang satu dengan

individu yang lain.

2. Pengertian Lingkungan Kerja

Wursanto (2003), lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang menyangkut

segi fisik dan segi pisikis yang secara langsung maupun tidak langsung akan

berpengaruh terhadap pegawai. Kemudian menurut Kartono (2002) lingkungan

kerja adalah lingkungan atau kondisi materiil dan kondisi pisikologis. Sedangkan

menurut Simamora (2001) lingkungan kerja adalah suatu lingkungan internal atau

pisikologis suatu organisasi. Dengan tersedianya berbagai fasilitas diharapkan

pegawai akan berprilaku yang dikehendaki, yang pada akhirnya dapat

memberikan dorongan untuk bekerjasama, disiplin dan loyalitas yang tinggi.

Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan kinerja

karyawan. Karena Lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung terhadap

karyawan didalam menyelesaikan pekerjaan yang pada akhirnya akan

meningkatkan kinerja oragnisasi.

Nitisemito, (1996) dalam melaksanakan pekerjaan kantor faktor lingkungan

kerja merupakan suatu hal yang harus di perhatikan oleh semua pihak. Dimana

lingkungan kerja itu sendiri adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja

dan yang dapat mempengaruhi dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan.

Suatu kondisi lingkungan kerja dikatakan baik apabila karyawan dapat

melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman, dan nyaman. Oleh karena itu

penentuan dan penciptaan lingkungan kerja yang baik akan sangat menentukan

keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Sebaliknya apabila lingkungan kerja yang
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tidak baik akan dapat menurunkan motivasi serta semangat kerja dan akhirnya dapat

menurunkan kinerja karyawan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada disekitar pekerja dan yang

dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas dan dapat mempengaruhi

perilaku dalam menjalankan pekerjaannya. Lingkungan kerja terdiri dari

lingkungan fisik dan lingkungan psikososial, yang merupakan faktor penting dan

berpengaruh terhadap pekerjaan yang dilakukan. Lingkungan kerja yang baik

akan membawa perilaku yang baik pula kepada semua pihak, baik kepada rekan

sekerja, pimpinan, maupun hasil kerja yang dilakukan.

3. Persepsi Terhadap Lingkungan Kerja

Gibson & Ivancevich (1990) menyatakan bahwa persepsi terhadap

lingkungan kerja merupakan serangkaian hal dari lingkungan yang dipersepsikan

oleh orang-orang yang bekerja dalam lingkungan organisasi dan mempunyai

peranan yang besar dalam mempengaruhi tingkah laku karyawan. Pendapat di atas

didukung oleh Steers (1985) yang membatasi persepsi terhadap lingkungan kerja

sebagai hal-hal karakteristik yang dipersepsikan individu dalam organisasi dan

merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh organisasi baik secara sadar

maupun tidak, serta dapat mempengaruhi tingkah laku individu dalam organisasi.

Selanjutnya pada uraian di atas dapat disimpulkan pula bahwa persepsi

terhadap lingkungan kerja adalah serangkaian proses yang memungkinkan

seorang pegawai untuk mengorganisasikan dan mengartikan kondisi tempat
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pegawai bekerja dan mempunyai peran yang besar dalam mempengaruhi perilaku

pegawai.

4. Aspek – Aspek Lingkungan Kerja

Menurut Sedarmayanti ( 2001 ) menyatakan bahwa secara garis besar, jenis

lingkungan kerja terbagi menjadi 2 yaitu:

a. Lingkungan Kerja Fisik

Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di

sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara langsung

maupun secara tidak langsung (Sedarmayanti, 2001). Menurut Nitisemito (2002)

Lingkungan kerja fisik adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang

dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas - tugas yang dibebankan,

misalnya penerangan, suhu udara, ruang gerak, keamanan, kebersihan, musik dan

lain-lain.

b. Lingkungan Kerja Non Fisik

Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan

dengan hubungsn kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan dengan

bawahan sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan ( Sedamayanti,

2001 ). Lingkungan kerja non fisik ini tidak kalah pentingnya dengan lingkungan

kerja fisik. Semangat kerja karyawan sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan

kerja non fisik, misalnya hubungan dengan sesama karyawan dan dengan

pemimpinnya. Apabila hubungan seorang karyawan dengan karyawan lain dan

dengan pimpinan berjalan dengan sangat baik maka akan dapat membuat

karyawan merasa lebih nyaman berada di lingkungan kerjanya. Dengan begitu
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semangat kerja karyawan akan meningkat dan kinerja pun juga akan ikut

meningkat.

Tiffin dan Mc Cormick (dalam Fraser, 1983) mengemukakan aspek-aspek

lingkungan kerja sebagai berikut :

a. Lingkungan Fisik, yang meliputi :

1) Peralatan kerja

Alat dan bahan yang tersedia merupakan komponen yangsangat menunjang

dalam aktivitas pekerjaan.

2) Sirkulasi udara

Sirkulasi udara dalam ruang kerja sangat diperlukanterutama jika di dalam

ruangan penuh dengan karyawandan ruangan terasa pengap.

3) Penerangan

Penerangan dalam bekerja tidak hanya bersumber pada penerangan listrik,

tetapi penerangan dari sinar mataharisangat diperlukan.

4) Tingkat kebisingan

Suara yang bising akan terasa sangat mengganggukonsentrasi karyawan

dalam menjalankan tugas.

5) Tata ruang kerja

Penataan, warna ruangan, dan kebersihan suatu ruanganberpengaruh cukup

besar pada karyawan.

b. Lingkungan Psikososial, yang meliputi :

1) Kebutuhan karyawan
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Kebutuhan karyawan meliputi imbalan, prestasi kerja danadanya pengakuan

dari pihak perusahaan atas hasil kerja.

2) Norma kerja kelompok

Norma kerja kelompok meliputi prosedur dan pedomanyang memuat norma

standart atau sasaran kerja yang dilakukan dalam kelompok kerja.

3) Peran dan sikap karyawan

Karyawan sebagai seorang pekerja mempunyai sikap dantanggung jawab

terhadap tugas-tugas yang diembannya danhal tersebut akan mempengaruhi

perilaku.

4) Hubungan dengan rekan kerja

Hubungan dengan rekan kerja menyangkut hubungandiantara karyawan itu

sendiri serta kerja sama diantarakaryawan.

5) Hubungan dengan atasan

Hubungan dengan atasan menyangkut hubungan karyawandan atasan dalam

berkomunikasi serta kebijaksanaanatasan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapatdisimpulkan bahwa

aspek lingkungan kerja adalah lingkungan fisik dan lingkungan psikososial.

Aspek lingkungan fisik meliputi fasilitas perusahaan, peralatan kerja, sirkulasi

udara, penerangan, kebisingan, dan tata ruang kerja. Sedangkan aspek lingkungan

psikososial meliputi kebutuhan karyawan, norma kerja kelompok,peran dan sikap

karyawan, dan hubungan karyawan dalam perusahaan (hubungan sesama rekan

kerja maupun hubungan dengan atasan).
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C. Kerangka Berpikir

Dalam masyarakat bekerja merupakan hal yang sangat penting, karena

dengan bekerja manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Bekerja

merupakan aktifitas sosial yang memberikan isi dan makna pada kehidupan

seseorang. Dengan adanya kerja akan memberikan status, mengikat seseorang

individu serta masyarakat. Bekerja pada hakikatnya tidak hanya untuk

kepentingan diri sendiri tapi juga bagi kepentingan yang memberi manfaat bagi

orang lain (Andriani dan Subekti. 2004). Namun perkembangan dunia saat ini

menuntut manusia untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar.

Pegawai UPT BP2KP sebagai salah satu profesi human service dapat

memahami stres yang akan selalu diliputi perasaan cemas, tegang, mudah

tersinggung dan frustasi serta adanya keluhan psikosomatis. Telah dikemukakan

bahwa persepsi terhadap lingkungan kerja memiliki hubungan dengan burnout.

Maslach (1982) berpendapat bahwa sumber utama timbulnya burnout

adalah karena adanya stres yang berkembang secara akumulatif akibat keterlibatan

pemberi dan penerima pelayanan dalam jangka panjang. Namun, Maslach secara

tersirat juga mengakui bahwa penting mencari faktor di lingkungan kerja tempat

terjadinya interaksi antara pemberi dan penerima pelayanan.

Persepsi terhadap lingkungan kerja merupakan bagian dari faktor penentu

timbulnya stres (Doelhadi, 1997). Lingkungan kerja sangat mempengaruhi

keadaan pegawai dalam bekerja, di mana lingkungan kerja yang buruk akan

menyebabkan timbulnya stres dengan berbagai gejala, di antaranya adalah gejala

fisiologis, emosional, gejala intelektual dan gejala interpersonal. Begitu pula
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sebaliknya, lingkungan kerja yang mendukung dan baik tidak akan menimbulkan

stres yang sangat serius.

Seorang pegawai tidak bisa lepas dari kondisi lingkungan kerjanya. Salah

satu faktor munculnya burnout pada seorang pegawai adalah kondisi lingkungan

kerja yang kurang baik. Ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan pegawai

dengan apa yang diberikan instansi terhadap pegawainya, seperti kurangnya

dukungan dari atasan dan adanya persaingan yang kurang sehat antara sesama

rekan kerja merupakan suatu kondisi lingkungan kerja psikologis yang dapat

mempengaruhi munculnya burnout dalam diri pegawai. Oleh sebab itu instansi

harus sedapat mungkin menciptakan suatu lingkungan kerja yang baik sehingga

memunculkan rasa kesetiakawanan, rasa aman, rasa diterima dan dihargai serta

perasaan berhasil pada diri pegawai.

Persepsi yang ada pada seorang pegawai terhadap lingkungan kerja antara

pegawai yang satu dengan pegawai yang lain berbeda. Pegawai menilai bahwa

apa yang diharapkan dapat terpenuhi adanya fasilitas untuk mendukung pegawai

dalam bekerja serta hubungan dan dukungan sesama rekan kerja maupun dengan

atasan dapat berjalan dengan baik. Pegawai yang mempunyai penilaian yang

positif terhadap lingkungan kerjanya berarti pegawai tersebut memandang segala

sesuatu yang dihadapi di tempat kerjanya dengan cara positif dan merasa bahwa

lingkungan kerjanya baik, sehingga menimbulkan respon yang positif terhadap

apa yang dihadapi dilingkungan kerjanya sebagai suatu hal yang menyenangkan.

Sebaliknya pegawai yang mempunyai penilaian negatif terhadap fasilitas

yang ada, hubungan dan dukungan antar pegawai maupun dengan atasan, dan
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memandang lingkungan kerjanya sebagai hal yang menekan, tidak

menyenangkan, bahkan mengancam, Hal ini menghasilkan respon yang negatif

terhadap hal-hal yang dihadapi ditempat kerja, sehingga akan menimbulkan stres

bagi pegawai.

Setiap pegawai mendambakan lingkungan kerja yang baik dan tidak

membosankan. Persepsi seorang pegawai terhadap lingkungan kerjanya dapat

menjadi positif atau negatif, atau dapat dikatakan jika pegawai menilai positif dan

menyenangkan lingkungan kerjanya maka akan rendah burnout yang terjadi pada

pegawai, sebaliknya jika negatif penilaian pegawai terhadap lingkungan kerjanya

maka akan menyebabkan tingginya tingkat burnout yang dialami oleh pegawai.

D. Hipotesis

Berdasarkan landasan teori di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini

adalah ada hubungan negatif antara persepsi terhadap lingkungan kerja dengan

burnout pada pegawai di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pelaksana

Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini

berarti semakin positif persepsi terhadap lingkungan kerja maka semakin rendah

burnout pada seorang pegawai, dan semakin negatif persepsi terhadap lingkungan

kerja maka semakin tinggi burnout pada seorang pegawai.


