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Abstrak
Burnout merupakan kejenuhan/kelelahan yang dialami seseorang. Beban kerja berlebih

hingga lingkungan kerja yang tidak mendukung dapat mendorong timbulnya burnout pada
seseorang. Seseorang yang mengalami burnout/kejenuhan pada tingkat yang tinggi sebagian
besar cenderung untuk menarik diri dari pekerjaannya sehingga hasil dari pekerjaan yang telah
dilakukan pun tidak maksimal dan berimbas pada kinerjanya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, tipe
penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatif dengan lokasi penelitian di Universitas
Indonesia. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan burnout dengan kinerja.
Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik total sampling dengan
jumlah sampel sebesar 57 responden. Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, maka data
yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dengan uji korelasi pearson product moment.

Penelitian ini menemukan adanya hubungan yang kuat dan signifikan antara burnout
dengan kinerja di kalangan pustakawan Universitas Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan hasil r
analisis > r tabel pada α 5%, yaitu 0,618 > 0,220. Karena r analisis > r tabel, maka dapat disimpulkan
bahwa terdapat hubungan yang kuat dan signifikan antara burnout dengan kinerja, pada taraf
kesalahan sebesar 5%. Penelitian ini juga menemukan hasil koefisien determinan sebesar
38,2%, artinya burnout memberikan kontribusi terhadap kinerja pustakawan sebesar 38,2% dan
sisanya 61,8% ditentukan oleh variabel lain yang tidak dicantumkan dalam penelitian ini.

Kata kunci : Burnout, Kinerja, Pustakawan

Abstract

Burnout is the saturation / fatigue experienced by a person. Excessive workloads to
unsupported work environments can lead to burnout in a person. A person experiencing burnout
/ saturation at a high level most tend to withdraw from his job so that the results of work that has
been done was not optimal and impact on performance.

The method used in this research is quantitative method, the type of research is an
explanatory research with Indonesia University as the location of this research. The focus of this
research was determine the relationship of burnout with performance. The sampling technique
in this study using a total sampling technique with a sample size of 57 respondents. Having
tested the validity and reliability, the data obtained in this study treated with Pearson product
moment correlation test.

This study found a strong correlation and significant correlation between burnout and
performance among librarians of Indonesia University. This is evidenced by the results of
calculations performed product moment, in which the results obtained r analysis > r table on α 5%,
namely 0.618 > 0.220. Because the r analysis > r table, it can be concluded that there is a strong
relationship and significant correlation between burnout and performance at the 5% error level.
This study also found results determinant coefficient 38,2% meaning that burnout contributes to
librarian performance by 38,2% and the 61,8% is determined by other variables that not
included in this study
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PENDAHULUAN
Fenomena burnout/kejenuhan yang terjadi di kalangan pekerja baik itu pegawai

perusahaan maupun pekerja sosial seperti perawat, guru dan lainnya sudah beberapa kita lihat
maupun temui dari beragam hasil penelitian. Berbagai penelitian yang mengangkat topik
tentang burnout di kalangan pekerja ataupun pegawai sudah banyak kita temukan baik di dalam
maupun di luar negeri. Ada beberapa penyebab mengapa para pekerja bisa mengalami sebuah
burnout mulai dari beban kerja yang berlebih hingga lingkungan kerja yang tidak mendukung.
David Ballard dalam Wisudaningrum (2009) menyatakan bahwa terdapat sepuluh tanda yang
menunjukkan seorang pekerja atau pegawai mengalami burnout dan salah satunya adalah
menurunnya kinerja. David Ballard menambahkan penurunan kinerja yang berlangsung selama
beberapa periode dapat dijadikan pertanda adanya burnout. Para pegawai ataupun pekerja yang
mengalami burnout/kejenuhan pada tingkat yang tinggi sebagian besar cenderung untuk
menarik diri dari pekerjaannya sehingga hasil dari pekerjaan yang telah dilakukan pun tidak
maksimal dan berimbas pada kinerjanya. Fenomena inilah yang kemudian menarik peneliti
untuk melihat apakah terdapat hubungan antara burnout dengan kinerja di kalangan pustakawan.

Lebih jauh penelitian ini ingin mengkaji hubungan antara burnout dengan kinerja
pustakawan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang banyak mengkaji mengenai kondisi
burnout yang dialami oleh pekerja sosial termasuk pustakawan secara deskriptif. Studi ini
mencoba untuk melihat korelasi dari dampak yang ditimbulkan akibat burnout yang salah
satunya berdampak pada kinerja pekerja sosial termasuk pustakawan..

Kinerja merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian bagi suatu perusahaan
maupun instansi. Para pegawai yang bekerja langsung dibawah naungan instansi maupun
perusahaan memiliki andil dalam membangun dan membentuk citra serta reputasi instansi
maupun perusahaan tersebut. Oleh karenanya, kinerja sumber daya manusia menjadi salah satu
unsur yang penting dalam membantu kinerja sebuah instansi maupun perusahaan. Dalam sebuah
penelitian yang dilakukan oleh Dita Novita (2008) dengan judul Pengukuran dan Peningkatan
Kinerja Sistem SDM dengan Menggunakan Konsep Human Resource Scorecard dan Six Sigma
mengungkapakan kinerja pegawai memiliki peranan sebesar 85% dalam meningkatkan kinerja
perusahaan. Melalui data tersebut, dapat dikatakan lembaga ataupun perusahaan yang ingin
tetap unggul membutuhkan sumber daya manusia dengan kinerja yang tinggi agar
memungkinkan lembaga ataupun perusahaan dalam menjaga stabilitasnya. Pun begitu dengan
perpustakaan. Perpustakaan sebagai salah satu lembaga non-profit pun juga membutuhkan
kinerja yang tinggi dan maksimal dari sumber daya manusianya, yakni pustakawannya. Kinerja
pustakawan tersebut nantinya dapat membantu agar perpustakaan tersebut mampu bersaing dan
tetap unggul di tengah modernisasi saat ini.

Pustakawan dapat dikatakan sebagai salah satu dari banyak pekerja sosial yang bekerja
di bawah naungan perpustakaan. Perpustakaan sebagai lembaga informasi yang menyediakan
berbagai macam sumber informasi tentu akan memperhatikan segala kebutuhan pemustakanya.
Para pustakawan otomatis akan di tuntut untuk bekerja semaksimal mungkin baik dalam hal
pelayanan maupun pengolahan bahan pustakanya agar bisa sesegera mungkin dibaca oleh
pemustaka. Tugas dari pustakawan sendiri selain melayani pemustaka, juga masih terdapat
tugas-tugas lain yang dilakukan oleh seorang pustakawan. Rachman Hermawan (2006)
menyatakan bahwa tugas dari pustakawan terdiri dari pengembangan koleksi yang meliputi
registrasi bahan pustaka, menyeleksi bahan pustaka, mengevaluasi dan menyiangi koleksi,
melakukan survey minat pemakai kemudian pengolahan bahan pustaka kemudian pengolahan
bahan pustaka yang meliputi katalogisasi deskripsi, klasifikasi, penetapan tajuk subyek serta
pengelolaan data bibliografi kemudian penyimpanan dan melestarikan bahan pustaka serta
pelayanan informasi, Seorang pustakawan dengan sedemikian banyaknya beban kerja yang
harus ditanggung serta belum lagi adanya tuntutan dari pemustaka yang menginginkan agar
perpustakaan menambah jam buka layanan mulai buka selama 24 jam hingga buka setiap
harinya akan berdampak pada kondisi fisik maupun mental pustakawan dan hal tersebut dapat



mendorong timbulnya burnout pada diri pustakawan. Dalam bahasa Indonesia, burnout
diartikan sebagai kejenuhan ataupun kelelahan yang terjadi pada diri seseorang. Maslach (1982)
menambahkan masalah beban kerja yang berlebih merupakan faktor dari pekerjaan yang bisa
mengakibatkan timbulnya burnout. Beban kerja yang berlebih tersebut diantarnya seperti jam
kerja, jumlah individu yang dilayani, tanggung jawab yang harus dipenuhi, pekerjaan lain yang
tidak sesuai atau bahkan melebihi kapasitas individu.

Pustakawan sebagai seorang pekerja sosial juga tak luput dari ancaman burnout.
Banyaknya beban kerja yang harus ditanggung oleh seorang pustakawan juga dapat
mengakibatktan timbulnya burnout pada pustakawan tersebut. Berbagai penelitian menunjukkan
sekaligus membuktikan bahwa burnout melanda banyak para pekerja sosial tak terkecuali
seorang pustakawan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Hasan Siamian dkk pada tahun
2006 yang berjudul stress and burnout in libraries and information centers. Penelitian ini
dilakukan di Mazandaran University, Iran. Hasil dari penelitian yang melibatkan 30% pria dan
70% wanita tersebut menunjukkan bahwa 26,7% dari mereka mengalami burnout dalam
tingkatan kategori yang masih rendah atau wajar sedangkan sisanya yakni 43,3% dari mereka
menderita burnout dalam tingkatan kategori yang tergolong tinggi atau benar-benar sangat
jenuh dan mengalami kelelahan sangat dalam pekerjaan mereka. Hasil penelitian tersebut juga
menunjukkan orang-orang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih mudah
mengalami burnout. Adapun faktor-faktor yang membuat mereka mengalami burnout dalam
pekerjaannya, diantaranya seperti kurangnya fasilitas untuk melaksanakan tugas, pekerjaan
cenderung membosankan, tidak ada kesempatan untuk menyampaikan saran dan keluhan pada
lingkungan kerja, serta kondisi yang kurang tepat dalam lingkungan kerja.

Apabila dilihat dari data diatas menunjukkan bahwa seorang pustakawan sangat rentan
terkena burnout. Perpustakaan sebagai lembaga/instansi yang menaungi pustakawan perlu untuk
mencari apa yang menjadi penyebab pustakawan mengalami burnout mengingat burnout ini
dapat menjadi suatu masalah bagi pekerjaan serta dapat mempengaruhi kinerja. Penelitian yang
dilakukan oleh Sri Pahalendang Asi (2013) mengungkapkan adanya pengaruh burnout terhadap
kinerja. Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Iklim Organisasi dan burnout terhadap
kinerja perawat RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya terhadap 106 responden menunjukkan
adanya pengaruh signifikan berbanding terbalik antara burnout terhadap kinerja perawat yang
artinya semakin rendah burnout yang dialami maka semakin tinggi kinerja perawat di RSUD dr.
Doris  Sylvanus Palangka Raya. Sementara itu, Charles Patterson dan Donna Howell dalam
Deborah (2001) meneliti para anggota Bagian Instruksi Bibliografi dari Association of College
and Research Libraries (ACRL)—Persatuan Perpustakaan Kampus dan Perpustakaan Penelitian.
Mereka berdua menemukan bahwa 39,3% dari para pustakawan yang diteliti menganggap
bahwa burnout adalah masalah dalam pekerjaan mereka. Data-data tersebut semakin
menjelaskan bahwa burnout dapat menjadi suatu masalah dalam pekerjaan serta dapat
mempengaruhi kinerja

Beberapa temuan menunjukkan adanya hubungan antara burnout dan kinerja.
Penelitian-penelitian yang mengkaji hubungan antara burnout dengan kinerja sudah dilakukan
oleh Pule K. Jankome, M. Mangoriand dan Ms. Guillermina Ritacco (2013) yang berjudul The
Impact of Stress and Burnout on Employees’ Performance at Botswana Power Corporation.
Penelitian tersebut ditujukan kepada 93 pegawai dan hasilnya menunjukkan hubungan negatif.
Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin rendah burnout yang dialami pegawai
maka semakin tinggi kinerja pegawai.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, maka masalah yang akan diteliti
dapat dirumuskan sebagai berikut :

Apakah terdapat hubungan antara burnout dengan kinerja di kalangan  pustakawan
Universitas Indonesia?

Istilah burnout pertama kali diperkenalkan oleh seorang psikolog bernama
Freudenberger. Freudenberger merupakan seorang ahli psikologi klinis pada lembaga pelayanan
sosial di New York yang menangani remaja bermasalah. Pada awalnya, Freudenberger
mengamati perubahan perilaku pada diri relawan setelah bertahun-tahun bekerja. Para relawan



tersebut mengalami kelelahan mental, kehilangan komitemen dan penurunan motivasi seiring
dengan berjalannya waktu. Istilah burnout ini diilustrasikan seperti gedung yang terbakar habis.
Gedung yang pada mulanya bagian dalam dan luarnya tampak megah setelah terbakar habis
akan nampak bagian luarnya saja. Pun demikian dengan mereka yang terkena burnout. Tampak
dari depan kelihatan utuh tapi di dalamnya kosong dan mengalami masalah.

Online dictionary for libraries and information science mendefinisikan burnout sebagai
kelelahan fisik dan mental yang terjadi akibat melakukan pekerjaan yang berat dalam jangka
waktu yang lama, terkadang melebihi dari loyalitas yang seharusnya untuk suatu tuntutan
pekerjaan dan hal ini dapat menyebabkan absen dalam bekerja, pergantian kerja serta
memburuknya kualitas pelayanan yang diberikan oleh pekerja. Pines dan Aronson dalam
Sutjipto (2001) mengartikan burnout sebagai kelelahan secara fisik, mental dan emosional. Hal
ini rentan dialami oleh mereka yang bekerja secara langsung menghadapi klien, tingkat
keberhasilan dari pekerjaan rendah serta kurang sesuainya penghargaan yang diterima terhadap
kinerjanya.

Riggio (2000) mengungkapkan burnout merupakan suatu kondisi yang diakibatkan dari
lamanya stres yang dialami pada suatu pekerjaan dan dampaknya dapat membuat seseorang
keluar dari organisasi. Kurangnya penghargaan atas kinerja dapat menjadi salah satu faktor yang
mendorong seseorang mengalami burnout dan hal ini berujung pada penurunan komitmen atas
pekerjaan sehingga membuat seseorang mengundurkan diri ataupun menarik diri dari tugasnya.
Proses pengunduran diri ini dapat ditunjukkan dengan reaksi meningkatnya keterlambatan,
ketidakhadiran serta penurunan kinerja dan kualitas kerja. Riggio (2000) menambahkan mereka
para pekerja yang bersentuhan langsung dengan orang lain seperti dokter, perawat dan penyedia
jasa layanan masyarakat akan sangat rentan mengalami burnout.

Paulus (1991) mengkarakteristikan burnout menjadi empat yaitu:

1. Kelelahan fisik. Ditandai dengan gejala kekurangan energy dan merasakan
kelelahan sepanjang waktu

2. Kelelahan emosional. Ditandai dengan perasaaan tidak berdaya, depresi, dan
merasa terperangkap dengan pekerjaannya. Pada kondisi ini, rasa lelah muncul
begitu saja tanpa diawali oleh pengeluaran energi yang berarti. Selain itu rasa lelah
tidak dapat hilang meskipun individu melakukan istirahat selama beberapa hari.
Kelelahan ini menyebabkan individu cenderung ingin atau mudah marah tanpa
alasan yang jelas bila mulai mengerjakan pekerjaannya, merasa kesepian dan
terasing dari rekan sekerjanya, dan kehilangan semangat untuk bekerja.

3. Kelelahan perilaku. kondisi dimana individu menganggap individu yang
ditolongnya sebagai objek belaka. Pada kondisi ini individu menjadi tidak peka
atau kurang bersimpati dan bersikap sinis terhadap individu lain dan cenderung
bersikap masa bodoh terhadap diri sendiri, pekerjaan dan kehidupannya. Kelelahan
ini nampak dari sikap pilih kasih, acuh dan masa bodoh, menyalahkann dan kurang
toeransi terhadap individu lain yang ditolongnya.

4. Pencapaian diri yang rendah. kondisi pada diri individu yang ditandai dengan
adanya anggapan bahwa mereka mungkin tidak akan berhasil di masa mendatang.
Pada kondisi ini timbul perasaan tidak berdaya, sia-sia, dan tidak berarti sehingga
individu akan berhenti berusaha dan menjadi apatis



Kinerja berasal dari kata job performance. Ada pula yang memberikan pengertian job
performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja mempunyai makna yang lebih luas,
bukan hanya hasil kerja, melainkan juga bagaimana proses pekerjaan itu berlangsung (Wibowo,
2009).

Menurut Simanjuntak (2005) kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan
tugas tertentu. Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan
tujuan perusahaan. Menurut Armstrong dan Baron dalam Wibowo (2009) kinerja merupakan
hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi ataupun
kepuasan konsumen. Sedangkan menurut Bernardin (1993) Kinerja merupakan catatan tentang
hasil-hasil yang diperoleh atas fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau aktivitas selama periode
tertentu.

Dengan demikian dapat disimpulkan kinerja merupakan penampilan hasil karya
seseorang baik kuantitas maupun kualitas sebagai bentuk tanggung jawab dalam suatu
organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Bernardin (1993) menyatakan ada enam
dimensi dalam mengukur kinerja, yaitu:

1. Quality. Merupakan proses atau hasil dari pelaksanaan kegiatan mendekati ideal atau
mendekati tujuan yang diharapkan.

2. Quantity. Terkait dengan proses atau hasil mendekati ideal dalam memenuhi maksud
atau tujuan dan berdasarkan pada tingkat kesalahan, kerusakan dan kecermatan.

3. Timeliness merupakan sejauh mana penggunaan waktu yang digunakan dalam
menjalankan suatu kegiatan ataupun pekerjaan.

4. Cost-effectiveness. Terkait dengan tingkat penggunaan sumber-sumber organisasi
seperti uang, material, teknologi dalam mendapatkan atau memperoleh hasil serta
meminimalisir pemborosan.

5. Need for supervision. Terkait dengan kemampuan individu dapat menyelesaikan
pekerjaan atau fungsi-fungsi pekerjaan tanpa asistensi pimpinan atau intervensi
pengawasan pimpinan.

6. Interpersonal impact. Terkait dengan kemampuan individu dalam meningkatkan
perasaan harga diri, keinginan baik serta kerja sama diantara sesama pekerja.

Penilaian kinerja dapat bermanfat bagi suatu organisasi. Hal ini seperti apa yang
dikemukakan oleh Hariandja (2002) bahwa penilaian kinerja tidak hanya sekedar menilai tapi
lebih dari itu, yakni membantu pekerja untuk mencapai unjuk kerja yang diharapkan oleh
organisasi dan berorientasi pada pengembangan pekerja maupun organisasi. Sementara itu,
Siagian (1983) berpendapat bahwa penilaian kinerja memiliki beberapa manfaat diantaranya
seperti mendorong peningkatan kinerja para pekerja, sebagai bahan pengambilan kepurtusan
dalam pemberian imbalan, untuk kepentingan mutasi pekerja, untuk menyusun program
pendidikan dan pelatihan dan untuk membantu pekerja dalam menentukan rencana kariernya,
bersama bagian kepegawaian menyusun program pengembangan karier yang paling tepat,
sesuai dengan kebutuhan karyawan dan organisasi.

Dengan adanya sebuah penilaian kinerja, maka organisasi dapat mengetahui apa yang
sedang dihadapi dan target apa lagi yang harus dicapai. Sebagai suatu alat ukur, penilaian



kinerja selain bermanfaat bagi pekerja juga bermanfat bagi organisasi untuk lebih memahami
lagi kekuatan serta kelemahan yang dimilikinya.

Bekerja pada suatu instansi maupun perusahaan tentu akan melibatkan tak sedikit
tenaga serta pikiran ketika bekerja. Baik itu pekerjaan yang tidak langsung terlibat dengan
manusia maupun yang langsung terlibat dengan manusia ataupun klien dan pengguna seperti
dokter, perawat, hakim maupun pustakawan. Beban kerja yang berlebih yang ditanggung oleh
pekerja dapat mendorong timbulnya burnout pada diri pekerja. Seperti yang diungkapkan
maslach (1982) beban kerja yang berlebih seperti jam kerja, jumlah individu yang dilayani,
tanggung jawab yang harus dipenuhi, pekerjaan lain yang tidak sesuai atau bahkan melebihi
kapasitas individu dapat mendorong timbulnya burnout.

Adapun gejala atau tanda yang menunjukkan para pekerja  mengalami burnout salah
satunya yaitu penurunan kinerja. David Ballard (dalam wisudaningrum, 2015) mengungkapkan
terdapat sepuluh tanda yang menunjukkan seorang pekerja mengalami burnout yang salah
satunya yaitu menurunnya kinerja. David menjelaskan penurunan kinerja yang berlangsung
beberapa periode dapat dijadikan pertanda adanya burnout. Hal ini senada dengan apa yang
dikemukakan oleh Potter. Potter dalam Mizmir (2011) mengungkapakan diantara lima gejala
seorang mengalami burnout salah satunya yaitu kinerjanya menurun. Penurunan kinerja
mengakibatkan bekerja menjadi lebih menyakitkan dan kurang menguntungkan, selain itu
ketidakhadiran juga akan meningkat dan tinggal menunggu waktu sampai pada akhirnya terjadi
penurunan kualitas kerja yang berujung pada penurunan produktivitas. Konsekuensi dari
burnout ini juga akan berdampak negatif bagi para pekerja yang kemudian akan berpengaruh
terhadap kinerjanya. Paulus (1991) berpendapat bahwa salah satu dampak negatif dari burnout
adalah menurunnya kinerja.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menitik beratkan pada
pengujian hipotesis dan menghasilakan kesimpulan. Tipe penelitian yang digunakan adalah
penelitian eksplanatif. Tipe penelitian ini dipilih karena penulis ingin mengukur pengaruh antara
satu variabel dengan variabel lain. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian
survey. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan teknik total sampling dengan sample sebesar 57 pustakawan.

Penelitian eksplanasi menggunakan sampel dan hipotesis (Bungin, 2005:38). Eksplanasi
digunakan untuk mengembangkan dan menyempurnakan teori serta memiliki kredibilitas untuk
mengukur, menguji pengaruh sebab akibat dari dua atau beberapa variabel. Pengujian hipotesis
dalam penelitian ini menggunakan uji korelasi pearson product moment.

PEMBAHASAN
Berdasarkan data – data yang diperoleh dari hasil observasi dan penyebaran kueisoner

yang sudah dijelaskan pada bab tiga, selanjutnya dalam bab ini akan dilakukan analisa terhadap
data yang sudah diperoleh dan dihubungkan dengan teori yang sudah ada, penelitian terdahulu
serta pendapat dari para ahli yang akan disesuaikan dengan interpretasi dari peneliti. Dalam bab
empat ini juga akan dibahas secara umum mengenai hubungan burnout dengan kinerja di
kalangan pustakawan Universitas Indonesia.

Dari hasil penelitian ini, nantinya akan diketahui apakah temuan data yang ditemukan di
lapangan dapat mendukung atau bertentangan dengan teori dan penelitian yang sudah ada, maka
hasil penelitian ini dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Burnout Di Kalangan Pustakawan Universitas Indonesia
Salah satu indikator untuk mengukur burnout dapat dilihat dari tabel III.6 yaitu

mengenai enthusiasm toward the job. Pada pernyataan merasa kurang bersemangat dalam
bekerja berdasarkan dana tunjangan yang diterima sebanyak 28 responden menjawab jarang.



Hal tersebut menggambarkan bahwa beberapa responden sesekali merasa kurang bersemangat
dalam bekerja berdasarkan dana tunjangan yang diterima dan hal itu sedikit menjelaskan bahwa
beberapa responden mulai terindikasi mengalami burnout. Hasil tersebut didukung oleh
pernyataan Ivancevisch (2008) yang mengungkapkan terdapat beberapa parameter Burnout.
Salah satu parameter tersebut yaitu penurunan pencapaian pribadi yang mencakup tidak lagi
bersemangat dalam bekerja dan tidak dapat berhadapan dengan masalah secara efektif.
Sebagaimana diketahui, dana tunjangan merupakan salah satu dari sekian banyak faktor yang
dapat berpengaruh pada proses bekerja seseorang. Seseorang yang sudah merasa kurang
bersemangat lagi dalam bekerja berdasarkan dana tunjangan yang diterima dapat dikatakan
orang tersebut terindikasi mengalami burnout. Hal ini senada dengan apa yang di ungkapkan
Pines dan Aronson dalam Sutjipto (2001) bahwa burnout rentan dialami oleh mereka yang
bekerja langsung menghadapi klien, tingkat keberhasilan dari pekerjaan yang rendah serta
kurang sesuainya penghargaan yang diterima terhadap kinerjanya. Salah satu bentuk
penghargaan yaitu tunjangan yang diterima. Sementara itu, pada item ketidakmampuan dalam
membantu menangani masalah yang dihadapi pengguna sebanyak 36 responden menjawab
jarang, 2 responden kadang-kadang dan 1 responden sering. Hal ini mengindikasikan beberapa
responden sesekali atau bahkan ada yang seringkali tidak mampu dalam membantu menangani
masalah yang dihadapi pengguna. Hal tersebut juga bisa menjadi pertanda awal seseorang sudah
mulai mengalami burnout. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Kreitner (2005) bahwa
ada sejumlah karakteristik sikap sebagai wujud burnout. Karakteristik tersebut antara lain
kebosanan terhadap pekerjaan, ketidaksenangan terhadap pekerjaan, fatalisme, ketidakpuasan,
dan kerja berlebih. Fatalisme adalah perasaan seorang pegawai bahwa dirinya tidak dapat
mengendalikan pekerjaan. Kemudian ketidakpuasan yaitu perasaan seseorang bahwa dirinya
tidak dihargai secara adil terhadap kinerja/prestasinya. Sedangkan kerja berlebih adalah
penilaian seorang pegawai bahwa dirinya terlalu banyak memiliki tugas yang harus dikerjakan
namun tidak cukup waktu yang tersedia.

Indikator lain untuk mengukur burnout dapat dilihat pada tabel III.8 yaitu psychological
exhaustion. Pada pernyataan merasa cepat lelah karena pekerjaan sebanyak 22 responden
menjawab jarang. Hal ini mengggambarkan beberapa responden sesekali merasa cepat lelah
karena pekerjaan yang bisa diakibatkan karena beban dari pekerjaan yang berlebih dan tentu
berpotensi menimbulkan burnout pula. Seperti yang diungkapkan oleh Pines dan Aronson dalam
Sutjipto (2001) bahwa masalah beban kerja yang berlebihan adalah salah satu faktor dari
pekerjaan yang berdampak pada timbulnya burnout. beban kerja yang berlebihan bisa meliputi
jam kerja, jumlah individu yang harus dilayani, tanggung jawab yang harus dipikul, pekerjaan
yang melampaui kapasitas dan kemampuan individu. Disamping itu, beban kerja yang
berlebihan dapat mencakup segi kuantitatif yang berupa jumlah pekerjaan dan kualitatif yaitu
tingkat kesulitan pekerjaan tersebut yang harus ditangani. Dengan beban kerja yang berlebihan
menyebabkan seseorang merasakan adanya ketegangan emosional saat melayani klien sehingga
dapat membuatnya menghindari diri untuk terlibat dengan klien. Senada dengan leiter dan
maslach dalam Wilma (2015) yang menyebutkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi
muculnya burnout. diantaranya seperti work overloaded (kelebihan kerja), lack of work control
(ketatnya control kerja), rewarded for work (penghargaan kerja), breakdown in community
(menutup diri), treated fairly (merasa tidak adil), dan dealing with conflicting values (berurusan
dengan nilai-nilai yang saling bertentangan). Work overloaded (kelebihan kerja) kemungkinan
terjadi akibat ketidaksesuaian antara pekerja dengan pekerjaannya. Pekerja terlalu banyak
melakukan pekerjaan dengan waktu yang sedikit. Work overload terjadi karena pekerjaan yang
dikerjakan melebihi kapasitas kemampuan manusia yang memiliki keterbatasan. Hal ini dapat
menyebabkan menurunnya kualitas pekerja, hubungan yang tidak sehat di lingkungan
pekerjaan, menurunkan kreativitas pekerja dan menyebabkan burnout.

Indikator lain untuk mengukur burnout juga dapat dilihat pada tabel III.10 yaitu
mengenai indolence. Temuan data melalui kuesioner menunjukkan bahwa pada pernyataan
tidak peduli dengan apa yang terjadi terhadap pengguna sebanyak 17 responden menjawab
jarang. Hal tersebut menggambarkan bahwa beberapa responden sesekali tidak peduli dengan



apa yang terjadi terhadap pengguna. Ketidakpedulian merupakan salah satu bentuk sinis
seseorang. Ketika seseorang mulai timbul rasa ketidakpedulian dengan lingkungan sekitar, maka
dapat diakatan orang tersebut mulai terindikasi mengalami burnout. Hasil tersebut sesuai
dengan pernyataan Maslach (1982) yaitu salah satu dari dimensi burnout adalah sinis. Ketika
seseorang merasakan sinis, mereka cenderung dingin, menjaga jarak, tidak ingin terlibat dengan
lingkungan kerjanya. Seseorang menjadi tidak peduli lagi dengan orang yang ada disekitarnya
dan juga apa yang ia kerjakan. Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Farber (1991) bahwa
ketidakpedulian, ketidakpekaan atasan, kurangnya apresiasi masyarakat dengan pekerjaan, kritik
masyarakat, pindah kerja yang tidak dikehendaki, bangunan fisik tempat kerja yang tidak baik,
dan gaji yang tidak memadai merupakan beberapa faktor lingkungan sosial yang turut berperan
menimbulkan burnout.

Seseorang yang mengalami burnout juga ditandai dengan munculnya perasaan bersalah
(guilt). Seperti temuan data yang tertera pada tabel III.12 pada pernyataan merasa bersalah
mengenai sikap di tempat kerja sebanyak 27 responden menjawab jarang. Hal ini
menggambarkan bahwa sesekali responden merasa bersalah atas sikapnya ditempat kerja. Pun
begitu dengan pernyataan merasa bersalah atas perkataan ditempat kerja. Sebanyak 28
responden menjawab jarang. Sama halnya dengan pernyataan sebelumnya, hal tersebut
menggambarkan sesekali responden merasa bersalah atas perkataanyya sewaktu ditempat kerja.
Munculnya perasaan bersalah juga merupakan salah satu pertanda seseorang mengalami
burnout. Senada dengan apa yang diungkapkan Chernis dalam Farber (1991) terdapat beberapa
tanda dan gejala yang mengindikasikan seseorang mengalami burnout. mulai dari seperti
terdapat perasaan gagal di dalam diri, resistensi yang tinggi untuk pergi kerja setiap hari, sering
memperhatikan jam setiap bekerja, hilang perasaan positif terhadap kilen, munculnya rasa
bersalah telah memperlakukan klien secara negatif, menyamaratakan klien, tidak mampu
menyimak apa yang klien ceritakan, dan masih banyak lagi gejala dan pertanda lainnya.
Perasaan bersalah muncul dari dalam diri seseoramg sebagai bentuk suatu penyesalan mengenai
apa yang telah diperbuatnya terhadap individu lain. Barton (1993) mengungkapkan bahwa
perasaan bersalah merupakan suatu kondisi emosional yang dihasilkan dari pemahaman
seseorang bahwa telah terjadinya perbuatan dan tindakan penyimpangan standar moral. Rasa
bersalah ini bersumber dari dalam individu (internal) dan hal ini adalah bagian dari emosional
dan psikologis setiap manusia.

Kinerja di Kalangan Pustakawan Universitas Indonesia
Salah satu indikator kinerja dapat dilihat dari tabel III.14 yaitu mengenai quality. Pada

pernyataan pernyataan memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab pada pekerjaan
yang di emban di dominasi oleh jawaban sangat setuju. Hal tersebut membuktikan bahwa
mayoritas responden memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab  pada pekerjaan
yang diemban. Hasil tersebut sejalan dengan kriteria penilaian kinerja yang dikemukakan oleh
Kreitner (2005) bahwa bagus atau tidaknya kinerja seseorang dapat dilihat dari kemampuannya
memahami tentang tugas dari pekerjaan yang sedang dipegang ataupun di jabatnya saat itu.
Selain itu pada item memperhatikan detail akurasi dan ketelitian dalam menyelesaikan
pekerjaan didominasi oleh jawaban sangat setuju. Sejalan dengan kriteria penilaian kinerja yang
dikemukakan Bernardin & Russel dalam Rahadi (2010) bahwa quality menjadi kriteria untuk
menilai tingkat sejauh mana proses atau hasil pelaksanaan kegiatan mendekati tujuan yang
diharapkan. Sementara itu, Rahadi (2010) mengungkapkan bahwa kualitas kerja menjadi salah
satu kriteria dalam mengukur kinerja guna menunjukkan seberapa baik atau seberapa lengkap
hasil yang harus di capai. Kriteria ini antara lain mengemukakan akurasi, presisi, penampilan
dan kemanfaatan.

Indikator lain dalam mengukur kinerja dapat dilihat pada tabel III.16 yaitu mengenai
quantity. Jawaban responden pada pernyataan produktif menyelesaikan beberapa pekerjaan
didominasi oleh jawaban setuju. Hal ini membuktikan bahwa mayoritas responden produktif
dalam menyelesaikan beberapa pekerjaan. Hal tersebut sejalan dengan kriteria penilaian kinerja
yang dikemukakan Bernardin & Russel dalam Rahadi (2010) bahwa quantity menjadi kriteria



untuk menilai jumlah yang dihasilkan serta siklus kegiatan yang dilakukan. Senada dengan
Rahadi (2010) kuantitas kerja menjadi kriteria mengukur kinerja dengan menghitung seberapa
banyak unit keluaran kerja yang dicapai dan harus dicapai pada kurun waktu tertentu.

Kinerja pustakawan Universitas Indonesia juga dapat dilihat pada indikator pada tabel
III.18 yaitu mengenai timeliness. Temuan data melalui kuesioner menunjukkan bahwa jawaban
responden pada pernyataan penggunaan jam kerja untuk menyelesaikan pekerjaan didominasi
oleh jawaban setuju. Hal tersebut membuktikan bahwa mayoritas responden menggunakan jam
kerja untuk menyelesaikan pekerjaan. Hal ini sejalan dengan kriteria penilaian kinerja yang
dikemukakan oleh Bernardin & Russel dalam Rahadi (2010) bahwa timeliness menjadi kriteria
untuk menilai sejauh mana penggunaan waktu dalam menjalankan dan menyelesaikan suatu
kegiatan. Senada dengan yang dikemukakan oleh Sumiati (2015) bahwa kefektifan penggunaan
jumlah jam kerja dalam menyelesaikan pekerjaan mencerminkan tingkat kinerja seseorang.
Penggunaan dan pemanfaatan jam kerja secara efektif dalam menyelesaikan pekerjaan
menandakan baiknya kinerja seseorang.

Indikator lain dalam mengukur kinerja juga dapat dilihat pada tabel III.20 yaitu
mengenai cost-effectiveness. Jawaban responden pada pernyataan kemampuan menggunakan
komputer dan sejenisnya untuk membantu mempercepat pekerjaan. Hal tersebut sejalan dengan
kriteria penilaian kinerja yang dikemukakan Bernardin dan Russel dalam Rahadi (2010) bahwa
cost-effectiveness menjadi kriteria untuk menilai tingkat sejauh mana pegawai menggunakan
sumber-sumber organisasi (uang, material, teknologi) dalam memperoleh hasil serta
meminimalisir pemborosan. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Sumiati (2015)
yaitu kinerja pegawai dapat terbantu dengan adanya teknologi. Beberapa pekerjaan yang dirasa
sulit dapat terselesaikan dengan bantuan teknologi. Penggunaan teknologi membantu
mempersingkat waktu dalam pengerjaan sehingga tidak harus bekerja dua kali dan dapat
mendorong timbulnya efisiensi waktu dan tenaga dalam bekerja.

Indikator lain dalam mengukur kinerja juga dapat dilihat pada tabel III.22 yaitu
mengenai Need supervision. Jawaban responden pada pernyataan memulai pekerjaan tanpa
menunggu perintah dari atasan di dominasi oleh jawaban setuju. Hal tersebut membuktikan
bahwa mayoritas responden memulai pekerjaan tanpa menunggu perintah dari atasan. Hal
tersebut sejalan dengan kriteria penilaian kinerja yang dikemukakan Bernardin dan Russel
dalam Rahadi (2010) bahwa need supervision menjadi kriteria untuk menilai tingkat sejauh
mana seorang pegawai dapat melakukan suatu fungsi pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan
seseorang supervisor untuk mencegah tindakan yang kurang di inginkan. Hal ini sejalan dengan
yang diungkapkan oleh Novalita (2012) bahwa ketersediaan pegawai dalam melaksanakan tugas
tanpa harus menunggu perintah atasan menggambarkan kinerja pegawai. Semakin mampu
pegawai melaksanakan tugas tanpa harus menunggu perintah maka kinerja pegawai tersebut
berada pada kategori yang baik.

Indikator terakhir dalam mengukur kinerja yaitu interpersonal impact. Jawaban
responden mengenai interpersonal impact dapat dilihat pada tabel III.24 pada pernyataan
pernyataan kemampuan bekerja sama secara tim di dominasi oleh jawaban sangat setuju. Hal
tersebut membuktikan bahwa mayoritas responden mampu bekerja sama secara tim. Selain
daripada itu, mayoritas responden juga tidak segan dalam membantu rekan kerja yang
mengalami kesulitan pada pekerjaannya. Hal tersebut sejalan dengan kriteria penilaian kinerja
yang dikemukakan Bernardin dan Russel dalam Rahadi (2010) bahwa interpersonal impact
menjadi kriteria untuk menilai tingkat sejauh mana pegawai memelihara harga diri, nama baik,
dan kerja sama diantara rekan kerja. Hal tersebut sejalan dengan Rahadi (2010) yaitu cara
melakukan pekerjaan, dilakukan dengan standar kinerja jika kontrak personal, sikap personal,
perilaku pegawai merupakan faktor penentu keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan,
misalnya membantu pegawai lain yang memerlukan bantuan dengan sabar.

Hubungan Burnout dengan Kinerja
Berdasarkan penghitungan yang dilakukan, dihasilkan r hitung -0.618 sedangkan r tabel

sebesar 0.220 dapat disimpulkan bahwa rhitung > rtabel ( 0.618 > 0.220 ) maka H0 ditolak, sehingga



ada hubungan secara signifikan antara burnout dengan kinerja. Hasil penelitian ini sesuai
dengan apa yang disampaikan oleh Sri Pahalendang Asi (2013) yang menyatakan bahwa
burnout yang dialami seseorang akan mengakibatkan berbagai dampak dan berpengaruh
terhadap kinerja seseoramg. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri menunjukkan adanya
pengaruh signifikan berbanding terbalik antara burnout terhadap kinerja yang artinya semakin
rendah burnout yang dialami oleh seseorang maka semakin tinggi kinerjanya. Selain itu hasil
penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Pule K. Jankome, M.
Mangoriand, dan Ms. Guillermina Ritacco (2013). Hasil penelitian mereka menyebutkan bahwa
burnout memiliki korelasi negatif dengan kinerja. Dampak perilaku, kognitif dan fisiologis dari
burnout terhadap individu menunjukkan keadaan dimana individu tidak dapat bekerja pada
tingkat optimal. Peran dari organisasi juga diperlukan dengan mendorong para pegawainya
untuk secara terbuka mendiskusikan masalah penyebab burnout yang mereka alami. Manfaat
potensialnya adalah agar tingkat kinerja pegawai akan meningkat dan pada akhirnya membuat
organisasi lebih produktif. Selain daripada itu, Abiodum dan Gbadebo (2011) juga
mengungkapkan bahwa burnout berpengaruh terhadap kinerja. Burnout memberikan kontribusi
sebesar 18% terhadap kinerja. Abiodum dan Gbadebo (2011) menambahkan kembiguitas an
peran kerja yang terkadang ditanggung oleh beberapa pegawai dan disertai dengan
meningkatnya beban kerja dapat mendorong para pekerja rentan mengalami burnout. Hal
tersebut tentunya tidak baik karena dapat berpengaruh pada kinerja pegawai serta dapat
membuat kinerja pegawai di tempat kerja menjadi tidak optimal.

SIMPULAN
Kesimpulan

Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan r hitung sebesar -0.618 yang membuktikan
adanya hubungan yang kuat dan signifikan antara burnout terhadap kinerja pustakawan
Universitas Indonesia. Selain itu penggunaan product moment juga dapat menentukan besaran
koefisien penentu dengan menggunakan rumusnya sebesar 38,2%, artinya burnout memberikan
kontribusi terhadap kinerja pustakawan sebanyak 38,2% dan sisanya 61,8% ditentukan oleh
variabel lain yang tidak dicantumkan dalam penelitian ini.

Saran

1. Bagi Pustakawan

Walaupun hasil yang didapat dari penelitian menunjukkan pustakawan Universitas Indonesia
ini menunjukkan skor burnout aman, namun pustakawan Universitas Indonesia tetap harus
berhati-hati terhadap situasi tempat kerja seiring perkembangan zaman yang selalu berubah.
pustakawan bisa menghindari hal tersebut degan cara seperti istirahat yang cukup, perbanyak
sharing dengan orang-orang sekitar, tidak membawa pekerjaan kantor ke rumah, dan tidak
juga membawa dampak masalah rumah ke kantor.

2. Saran untuk peneliti lain

Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, peneliti merekomendasikan untuk mengangkat
permasalahan terkait faktor – faktor lain yang mempengaruhi kinerja selain burnout atau
mencoba untuk meneliti pengaruh burnout terhadap variabel yang lain selain kinerja seperti
kepuasan kerja maupun yang lain.
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