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Pene1itian ini dilatarbe1akangi pemikiran bahwa ada beberapa kondisi 
dalam lingkungan kerja yang dapat menimbulkan burnout pada perawat Burnout 
pada perm-vat dapat mengakibatkan perawat bertindak sinis dan kurang perhatian 
pada pasien. Kondisi tersebut berupa kondisi lingkungan fisik dan struktur 
pekeljaan selia dukungan dari rekan kerja, atasan ataupun keluarga yang diperoleh 
perawat. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh 
persepsi mengenai kondisi lingkungan kerja (sebagai variabel Xl) dan dukungan 
sosial (sebagai variabel X2) terhadap tingkat burnout (sebagai variabel Y) pada 
perawat IRD RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

Populasi penelitian ini adalah perawat IRD RSlJD Dr. Soetomo Surabaya. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling dan 
karakteristik subyek penelitian adalah perawat dengan pendidikan akhir SPK atau 
Akper. lumlah populasi sebanyak 101 orang berdasarkan tabel Celia Reaves, 
didapatkan subyek penelitian sebanyak 79 orang. 

Alat ukur yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner. Masing
masing variabel terdiri dari 38 aitem. Pada variabel persepsi mengenai kondisi 
lingkungan ker:.ja (Xl) didapatkan aitem yang gugur 6, sedangkan untuk variabel 
dukungan sosial (X2) aitem yang gugur 4 buah dan untuk variabel tingkat burnout 
(Y) aitem yang gugur 6 buah. 

Analisis data menggunakan analisis regresi dua prediktor dengan 
menggunakan SPS dari Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih tahun 1997. Hasil 
analisis didapatkan nilai korelasi R=O,I71 dengan p=0,556 artinya tidak 
signifikan. Oleh karen a itu, Hk yang menyatakan ada pengaruh persepsi mengenai 
kondisi lingkungan ker:.ia dan dukungan so sial terhadap tingkat burnout, ditolak. 
Sedangkan Ho yang menyatakan tidak ada pengamh persepsi mengenai kondisi 
lingkungan kCl:ja dan dukungan sosial terhadap tingkat burnout, diterima. 
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