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 ABSTRAK 

 

Sulaeman, Muhammad Ibnu. 2017. Pengaruh Job Demand Terhadap Emotional 

Exhaustion Pada Karyawan PT. Summit Oto Finance Kota Magelang. Skirpsi. 

Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I: Rahmawati Prihastuty, S.Psi., M.Si. Pembimbing II : Dra. Tri Esti 

Budiningsih, S.Psi, M.A. 

Kata Kunci: Job Demand dan Emotional Exhaustion 

Penelitian ini dilatar belakangi karena tidak semua individu mampu 

menjaga atau menunjukan performa terbaik mereka pada perusahaan. Karyawan 

marketing pada setiap bulan akan mendapatkan target dari perusahaan. Karyawan 

yang mendapatkan job demand tinggi akan mengalami emotional exhaustion 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh job demand terhadap 

emotional exhaustion pada karyawan PT. Summit Oto Finance Kota Magelang. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional. Sampel penelitian ini 

berjumlah 95 karyawan yang diambil dari keseluruhan populasi yang berdasarkan 

karakteristik yang telah ditentukan.  

Data penelitian skala emotional exhaustion diambil dari indikator- 

indikator emotional exhaustion, terdiri dari 33 aitem, memiliki koefisien validitas 

antara 0,245 sampai dengan 0,667 dengan koefisien reliabilitas sebesar 0,888. 

Skala job demand diambil dari dimensi job demand, terdiri dari 30 aitem yang 

mempunyai koefisien validitas dari 0,221 sampai dengan 0,754 dengan koefisien 

reliabilitas sebesar 0,925.Penelitian ini menghasilkan nilai koefisien korelasi atau 

r = 0,125 dengan nilai signifikansi atau p = 0,228. Nilai signifikansi yang lebih 

dari 0,05 menunjukan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel X 

dan Y. Berdasarkan hasil perhitungan korelasi tersebut, maka hipotesis yang 

diajukan yaitu ada pengaruh antara job demand terhadap emotional exhaustion 

ditolak.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada era modern ini bekerja di perusahaan besar sudah menjadi gaya 

hidup. Bekerja sudah menjadi tuntutan yang mendasar untuk berlangsungnya 

kehidupan. Sulitnya perekonomian dan tingginya persaingan dalam dunia kerja 

menuntut individu untuk memiliki kemampuan dan mental yang kuat agar dapat 

bersaing. Ketika individu tidak mempunyai kedua aspek tersebut tentunya akan 

menjadi hambatan untuk dapat memenuhi kebutuhan baik psikis maupun fisik.  

Ada kalanya seseorang akan mengalami terkurasnya sumber-sumber 

emosional seperti putus asa, sedih dan merasa terbelenggu oleh tugas-tugas 

pekerjaan. Istilah semua itu dalam kajian ilmu psikologi dikenal sebagai 

emotional exhaustion. Menurut Pines dan Aronson (dalam Churiyah, 2011) 

emotional exhaustion atau kelelahan emosi adalah kelelahan pada individu yang 

berhubungan dengan perasaan pribadi yang ditandai dengan rasa tidak berdaya 

dan depresi. 

Pada kenyataannya, tidak semua individu mampu menjaga atau 

menunjukan performa terbaik mereka pada perusahaan. Depresi di tempat kerja 

kini menerpa 11 persen dari seluruh populasi Amerika Serikat, sebagaimana 

dikutip dari laman A Healthy Me. Sejumlah fakta depresi di tempat kerja, depresi 

menjadi salah satu dari tiga masalah yang kerap dialami para profesional, selain 

masalah keluarga dan stres. Kelompok perempuan pekerja relatif peka terpapar 
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depresi. Menurut studi Dr. John Bostwick dari Mayo Clinic, dari 100 studi yang 

berhubungan dengan kasus bunuh diri dalam 30 tahun terakhir ini, depresi 

dituding sebagai salah satu penyebabnya. (http://www.antaranews.com/berita/250 

033/depresi-di-tempat-kerja. Diakses pada tanggal 19 Mei 2016). Ditempat 

berbeda, sejumlah karyawan leasing di Beijing melakukan aksi merangkak dijalan 

sebagai bentuk ketidakberdayaan mereka sebab target yang ditetapkan oleh kantor 

pusat tidak dapat dicapai (http://pontianak.tribunnews.com/2016/04/09/kasihanp 

uluhan-karyawan-leasing merangkak-di-jalan-karena-tak-capai-target. Diakses 

pada tanggal 19 Mei 2016). Sementara itu, di Cirebon karyawan leasing merasa 

cemas saat akan melakukan pekerjaan sebab beberapa oknum yang 

mengatasnamakan LSM melakukan tindak premanisme untuk mempertahankan 

motor mereka yang ingin di “tarik” karena menunggak cicilan. Ini menjadi 

hambatan bagi karyawan leasing yang ingin melakukan kerja dilapangan 

(http://www.radarcirebon.com/paguyuban-karyawan-leasing-keluhkan-aksi-lsm.ht 

ml. Diakses pada tanggal 19 Mei 2016).  

Berdasarkan literatur pada journal of Occupational and Organizational 

Psychology yang penulis baca, terdapat empat faktor yang menyebabkan 

terjadinya emotional exhaustion. Faktor-faktor tersebut adalah beban kerja, 

tekanan waktu, kurangnya dukungan sosial dan stres karena peran (Houkes, 

2003:429). Emotional exhaustion selalu didahului oleh suatu gejala umum, yaitu 

timbulnya rasa cemas setiap ingin memulai bekerja, terlihat lesu, tidak tekun 

dalam bekerja dan menunda pekerjaa. Kebiasaan buruk ini mengubah individu 

menjadi frustasi atau mudah marah (Bebakus, 199 dalam Churiyah, 2011:1467). 

http://www.antaranews.com/berita/250%20033/depresi-di-tempat-kerja
http://www.antaranews.com/berita/250%20033/depresi-di-tempat-kerja
http://pontianak.tribunnews.com/2016/04/09/kasihanp%20uluhan-karyawan-leasing%20merangkak-di-jalan-karena-tak-capai-target
http://pontianak.tribunnews.com/2016/04/09/kasihanp%20uluhan-karyawan-leasing%20merangkak-di-jalan-karena-tak-capai-target
http://www.radarcirebon.com/paguyuban-karyawan-leasing-keluhkan-aksi-lsm.ht%20ml
http://www.radarcirebon.com/paguyuban-karyawan-leasing-keluhkan-aksi-lsm.ht%20ml
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Hal senada juga diungkapkan oleh Baron dan GreenBerg (2008) bahwa 

emotional exhaustion ditandai dengan depresi, perasaan tidak berdaya, merasa 

terperangkap dalam pekerjaannya dan mudah marah serta cepat tersinggung. 

Sementara itu menurut Maslach dan Jackson (1981:108) salah satu ciri emotional 

exhaustion ditandai dengan sikap menunda pekerjaan, cenderung untuk bermalas-

malasan, lesu dan tidak tekun dalam pekerjaannya.  

Selain itu menurut Sutjipto (dalam Suminar dan Yulianti, 2013) seseorang 

yang mengalami emotional exhaustion ditandai dengan menipisnya sumber daya 

emosional, seperti perasaan frustrasi, putus asa, kesedihan, tidak berdaya, depresi, 

apatis terhadap pekerjaan, mudah tersinggung dan merasa terbelenggu oleh tugas 

dalam pekerjaan sehingga orang merasa tidak mampu memberikan layanan 

psikologis. 

Dalam studi pendahuluan yang penulis lakukan pada karyawan PT. 

Summit Oto Finance kota Magelang, dalam studi pendahuluan yang dilakukan 

dengan menyebar skala kepada 33 karyawan PT. Summit Oto Finance kota 

Magelang terkait munculnya emotional exhaustion. Hasil studi pendahuluan 

tersebut dapat dilihat dalam bentuk grafik sebagai berikut: 
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Gambar 1.1. Hasil Studi Pendahuluan 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh penulis, 

maka dengan sementara pegawai PT. Summit Oto Finance kota Magelang 

mengalami emotional exhaustion. Hal ini ditandai dengan indikasi yang 

ditemukan di lapangan. Dari 33 karyawan yang dijadikan sebagai subjek dalam 

pengambilan data menyatakan bahwa sebanyak 71,21% karyawan mengalami 

workload selama bekerja di perusahaan tersebut, 77,77% karyawan mengalami 

adanya tekanan waktu atau time pressure selama mereka bekerja di PT. Summit 

Oto Finance, 68,18% karyawan tidak mendapatkan dukungan sosial atau lack of 

social support baik dilingkungan kerja maupun diluar lingkungan kerja dan 

73,33% karyawan mengalami role stress dan menghadapi konflik dalam 

pekerjaannya. Secara keseluruhan, hasil studi pendahuluan tersebut menyatakan 

bahwa terdapat 72,62% karyawan merasakan indikasi dari emotional exhaustion. 

Hasil tersebut dijadikan indikator bahwa diduga karyawan PT. Summit Oto 

Finance kota Magelang mengalami indikasi terjadinya emotional exhaustion.  
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Selain menyebar angket dalam studi pendahuluan, penulis melakukan 

wawancara dengan empat karyawan PT. Summit Oto Finance dan hasil 

wawancara yang dilakukan pada tanggal 13 Mei 2016 adalah sebagai berikut. 

Responden pertama berinisial AS (40 th). AS mengaku bahwa merasa depresi 

serta frustasi ketika target yang telah di tetapkan tidak dapat dicapai. AS mengaku 

tidak mendapatkan kepuasan kerja ketika target tidak tercapai sehingga 

menyebabkan AS merasa frustasi, depresi bahkan merasa tidak berdaya. Pada  

responden yang ke dua berinisial FI (38 th) mengaku bahwa ketika menerima 

tuntutan dari kantor untuk dapat menyelesaikannya dalam waktu satu bulan, 

cenderung bermalas-malasan untuk bekerja dan lebih memilih untuk pergi 

bersama teman-temannya ke suatu tempat minuman. Pada responden yang ke tiga 

dengan inisial EL (31 th) mengaku bahwa merasa terbelenggu dengan pekerjaan 

di kantor ketika menjelang akhir bulan karena waktu yang diberikan dan 

pekerjaan kantor tidak sesuai sehingga menuntut EL untuk bekerja dengan sangat 

keras. Sedangkan pada responden yang ke empat berinisial AG (33 th) mengaku 

ketika harus mencapai target dalam satu bulan yang dirasa memberatkan, AG 

lebih memilih untuk menunda pekerjaannya. Dari hasil wawancara yang 

dilakukan penulis, ciri-ciri yang muncul terkait emotional exhaustion telah di 

perkuat oleh para ahli seperti Sutjipto (dalam Suminar dan Yulianti, 2013) dan 

Maslach dan Jackson (1981:108).  

Fenomena yang terjadi pada karyawan PT. Summit Oto Finance terkait 

dengan munculnya emotional exhaustion adalah ditandai dengan karyawan 

terlihat frustasi saat target tidak tecapai, tidak tekun dalam pekerjaannya dengan 
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ditandai berulang kali salah dalam membuat laporan, terlihat lesu, menunda 

pekerjaan seperti laporan yang telah di deadline harus molor karena karyawan 

belum membuatnya, mangkir dari pekerjaan, memilih untuk berada di suatu 

tempat minuman dan menunda pekerjaannya.  

Tentu saja ini merugikan baik bagi karyawan itu sendiri maupun pihak 

perusahaan. Menurut Zaglady (dalam Yuliastini dan Putra, 2015) karyawan yang 

mengalami emotional exhaustion tidak akan merasakan kepuasan kerja dan tidak 

dapat menunjukan kinerja yang diharapkan. Karyawan bisa terancam 

pekerjaannya karena ketika mereka mengalami emotional exhaustion maka taget 

tidak akan tercapai dikarenakan tidak mampu dalam menunjukan kinerja 

terbaiknya. Bagi pihak perusahaan kerugiannya adalah tidak bisa mendapatkan 

profit yang maksimal padahal karyawan adalah aset berharga bagi perusahaan.  

Ketika perusahaan ingin mendapatkan profit yang maksimal, tidak bisa 

dipungkiri bahwa yang berperan penting dalam hal ini adalah para karyawan. 

Artinya, bagi pihak manajerial untuk dapat memberikan perhatian terhadap 

emotional exhaustion karena hal ini dapat mempengaruhi kinerja pekerjaan, 

misalnya sistem apa yang harus dirubah atau mungkin ditambahkan untuk 

mengurangi emotional exhaustion yang terjadi pada karyawan.  

Namun pada kenyataannya, perusahaan Multi Finance lebih menekankan 

target yang harus dicapai tanpa mementingkan kebutuhan karyawannya. Resiko 

yang dihadapi dalam mengejar target tidak mudah, tetapi hal ini tidak diimbangi 

dengan upah atau gaji yang sesuai. Para karyawan tidak termotivasi untuk 

melakukan pekerjaan, justru melakukan hal yang melanggar aturan misalnya 



7 

 

 

bermalas-malasan sehingga tidak masuk kerja tanpa alasan. Bahkan target yang 

telah ditetapkan tidak tercapai. Selain target yang harus di capai oleh karyawan 

pada setiap bulannya, karyawan pun dituntut untuk mampu bekerja dengan cepat 

agar perusahaan mampu bersaing dalam dunia kerja.  

Perusahaan akan mengerahkan karyawannya untuk mendapatkan profit 

secara maksimal. Dalam hal ini bagian marketing. Marketing merupakan bagian 

terpenting dalam sebuah perusahaan untuk menawarkan barang atau jasa yang di 

tawarkan terhadap konsumen. Tugas utama marketing dalam sebuah perusahaan  

diantaranya menjaga dan meningkatkan volume penjualan, menjalin komunikasi 

yang baik dengan konsumen, memastikan pencapaikan target penjualan, 

mempertahankan pelanggan atau konsumen yang telah ada, menganalisa data 

keuangan konsumen dengan tujuan penaksiran investasi konsumen dan 

menyiapkan kelengkapan-kelengkapan dokumen-dokumen dan data-data yang 

dibutuhkan untuk melakukan survei kepada calon konsumen (http://www.jobs 

description.xyz/2014/03/deskripsi-pekerjaan-marketing.html.Diakses pada tanggal 

20 Juni 2016).  

Target yang diberikan pihak perusahaan sangat ketat sehingga pihak 

perusahaan menekan kepada karyawan lapangan untuk lebih bekerja keras. Ketika 

target tercapai karyawan mendaptkan reward walaupun tidak sesuai dengan resiko 

yang dihadapi tetapi ketika target tidak tercapai karyawan mendapat teguran 

bahkan tidak mendapatkan insentif atas hasil yang dicapai.  

Penelitian ini mengambil objek pada PT. Summit Oto Finance pada bagian 

marketing, perusahaan ini bekerja pada pembiayaan kepemilikan motor baru. 
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Selain itu PT. Summit Oto Finance lebih berfokus kepada pelanggan perorangan 

dari pada perusahaan sehingga tidak memiliki keterikatan dengan pabrikan.  

Melalui studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di atas bisa ditarik 

kesimpulan sementara, yang akan dikaji lebih dalam di penelitian ini, bahwa 

karyawan PT. Summit Oto Finance kota Magelang diduga mengalami emotional 

exhaustion.  

Untuk memperkuat fenomena yang ditemukan maka diperlukan penelitian-

penelitian terdahulu. Menurut penelitian Kusriyani et al (2016: 140) menyatakan 

bahwa ada pengaruh signifikan dan negatif antara variabel emotional exhaustion 

terhadap komitmen organisasi. Hasil penelitian ini senada dengan Cropanzano 

dkk (2003:166) bahwa emotional exhaustion berpengaruh negatif terhadap 

komitmen organisasi. Serta ada pengaruh signifikan dan positif antara variabel 

emotional exhaustion terhadap intensitas turnover. Menurut penelitian Ni Wayan 

Dyna (2015: 943) bahwa variabel emotional exhaustion berpengaruh negatif 

terhadap kepuasan kerja. Selain itu, menurut penelitian Novitasari (2013: 1) ada 

pengaruh yang signifikan antara job demands terhadap emotional exhaustion. 

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Babakus (2008:384) bahwa tuntutan 

pekerjaan memicu munculnya emotional exhaustion.  Hasil penelitian tentang 

hubungan antara job demands dengan workplace well being pada pekerja shift 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan negative antara job demands dengan 

workplace well being (kesejahteraan pekerja) pada pekerja shift (Anwarsyah et al, 

2012: 32). 
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Bukti-bukti penelitian di atas menunjukan bahwa emotional exhaustion 

dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain adalah job demands atau tuntutan 

kerja. Menurut Karasek (1998:323) job demands definisikan sebagai bekerja 

sangat cepat, bekerja sangat keras, dan tidak mempunyai cukup waktu untuk 

menyelesaikan pekerjaan. Selain dari bukti penelitian, menurut Houkes (2003) 

salah satu faktor dari emotional exhaustion adalah beban kerja, yaitu tekanan yang 

timbul dari pekerjaan yang dikerjakan seseorang. Hal tersebut merupakan salah 

satu bagian dari job demand (Nurendra, 2013:1). Faktor lain dari emotional 

exhaustion adalah tuntutan waktu, yaitu timbul dari ketegangan yang dihadapi 

oleh seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya, dimana ketegangan itu dapat 

timbul dari sebuah tuntutan penyelesaian pekerjaan (deadline). Hal ini pun 

merupakan bagian dari job demand (Karasek dalam Thanawatdech, 2014:275). 

Selain itu, menurut Houkes dkk (2003:428) telah melakukan tinjauan ekstensif 

dari literatur kejenuhan dan telah menyimpulkan bahwa emotional exhaustion 

sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terdiri dari beban kerja, tekanan waktu 

serta penghargaan akan pekerjaan yang dilakukan, dan kurangnya dukungan sosial 

khususnya dalam lingkungan keluarga. Job demands merujuk pada aspek-aspek 

fisik, psikologis, sosial atau organisasi dari suatu pekerjaan yang membutuhkan 

usaha atau kemampuan secara fisik dan/atau psikologis tertentu (Bakker, 

Demerouti, Euwema, 2005:170). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa job 

demands memiliki pengaruh terhadap stres, depresi dan burnout. Menurut 

Koesmono (2007:39) bahwa job demands berpengaruh positif terhadap stres kerja. 

Karasek (dalam Anwarsyah et al, 2012:33) yang menjelaskan Job Strain Model 
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mendefinisikan job demands sebagai aspek yang menimbulkan stres atau stressor 

dari pekerjaan. Hal ini juga didukung oleh Kristensen et al (dalam Anwarsyah et 

al, 2012:33) mengungkapkan bahwa job demands menjadi konstruk paling dalam 

menjelaskan stres pada pekerjaan.  

Berdasarkan paparan diatas, peneliti menduga adanya pengaruh job 

demand terhadap emotional exhaustion yang merujuk pada fenomena yang telah 

dijelaskan sebelumnya. Penelitian ini menjadi menarik dilakukan karena bahasan 

tentang perasaan pribadi yang ditandai dengan rasa tidak berdaya dan depresi. 

Apalagi subjek dalam penelitian ini karyawan leasing yang kesehariannya harus 

berjuang demi tercapainya target perusahaan dalam hal ini adalah job demands. 

Maka dari itu, peneliti ingin mengkaji “Pengaruh Job Demand Terhadap 

Emotional Exhaustion Pada Karyawan PT. Summit Oto Finance Kota 

Magelang” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana garmbaran emotional exhaustion pada karyawan PT. Summit Oto 

Finance Kota Magelang ? 

2. Bagaimana gambaran job demand pada karyawan PT. Summit Oto Finance 

Kota Magelang ? 

3. Apakah ada pengaruh job demand terhadap emotional exhaustion pada 

karyawan PT. Summit Oto Finance Kota Magelang ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui gambaran emotional exhaustion pada karyawan PT. Summit Oto 

Finance Kota Magelang ? 

2. Mengetahui bagaimana gambaran job demand pada karyawan PT. Summit 

Oto Finance Kota Magelang ? 

3. Mengetahui apakah ada pengaruh job demand terhadap emotional exhaustion 

pada karyawan PT. Summit Oto Finance Kota Magelang ? 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi semua pihak, khususnya 

bagi peneliti dan khalayak intelektual. Pada umumnya, bagi pengembangan 

keilmuan baik dari aspek teoritis maupun praktis, diantaranya: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dalam 

bidang Psikologi, terutama tentang job demand dan emotional exhaustion dan 

pada bidang keilmuan lainnya, sekaligus sebagai bahan telaah bagi penelitian 

selanjutnya.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu sebagai referensi bagi perusahaan 

dalam hal mememberikan tugas pekerjaan pada karyawan sehingga tingkat 

terjadinya emotional exhaustion dapat ditekan. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Emotional Exhaustion 

2.1.1 Definisi Emotional Exhaustion 

Emotional exhaustion adalah tahapan awal dari gejala kelelahan mental. 

Emotional exhasution terjadi ketika individu bertemu dengan kelebihan 

permintaan pada dirinya sendiri. Maka hal ini akan menyebabkan kehabisan pada 

sumber daya emosional dan juga kekurangan energi (Maslach dan Jackson, 1981: 

99). Emotional exhaustion adalah kelelahan yang timbul karena seseorang yang 

bekerja terlalu intens, berdedikasi dan berkomitmen pada pekerjaannya, sehingga 

bekerja terlalu banyak dengan waktu yang lama sehingga mereka 

mengesampingkan kebutuhan dan keinginan dan menimbulkan perasaan tertekan 

(Suminar dan Yulianti, 2013:164).  

Menurut Kusriyani dkk (2016: 148), Emotional exhaustion adalah 

permulaan terjadinya kemunduran kepribadian yang mendorong terjadinya 

perasaan kurang percaya diri pada seorang pegawai sehingga berdampak pada 

komitmen organisasi pegawai pada organisasi. Emotional exhaustion adalah 

kelelahan yang disebabkan oleh menipisnya sumberdaya atau energi dan waktu 

yang diakibatkan peran yang berlebihan sehingga seseorang tidak dapat 

melakukan peran dan tanggung jawabnya secara memadai dan nyaman (Ahmad, 
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2010:269). Contohnya, beban kerja yang terlalu berat yang membuat 

pekerja menghabiskan waktunya dikantor secara terus menerus dan mengurangi 

waktu bersama keluarga sehingga pekerja mengalami emotional exhaustion yang 

berlebihan. 

Menurut Churiyah (2011:146), emotional exhaustion didefinisikan sebagai 

kelelahan pada individu yang berhubungan dengan perasaan pribadi yang ditandai 

dengan rasa tidak berdaya dan depresi. Hubungan yang tidak seimbang antara 

pekerjaan dan diri sendiri dapat menimbulkan ketegangan emosional yang 

berujung pada terkurasnya sumber-sumber emosi. Dari pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa emotional exhaustion adalah kondisi psikologis yang 

mengalami kelelahan yang terjadi pada individu yang timbul akibat bekerja terlalu 

intens dengan waktu yang lama sehingga menimbulkan perasaan tertekan dan 

kekurangan energi.   

2.1.2 Dimensi Emotional Exhaustion 

Menurut Houkes (2003:429) terdapat empat dimensi yang diyakini akan 

memudahkan dalam pengukuran emotional exhaustion, yaitu: 

a. Beban kerja (workload), yaitu tekanan yang timbul dari pekerjaan yang 

dikerjakan seseorang. 

b. Tekanan waktu (Time Pressure) yaitu timbul dari ketegangan yang dihadapi 

oleh seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya, dimana ketegangan itu 

dapat timbul dari sebuah tuntutan penyelesaian pekerjaan (deadline). 
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c. Kurangnya dukungan sosial (Lack of Social Support) yaitu keadaan dimana 

terjadi kekurangan terhadap dukungan dari orang-orang di sekitarnya untuk 

melakukan pekerjaan. 

d. Stress karena peran (Role Stress), diartikan bahwa seseorang menghadapi 

konflik dalam pekerjannya. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

empat dimensi emotional exhaustion yaitu beban kerja (workload), tekanan waktu 

(time pressure), kurangnya dukungan sosial (lack of social support) dan stress 

karena peran (role stress). 

2.1.3 Indikator Emotional Exhaustion 

Menurut Maslach dan Jackson (1981:108) indikator emotional exhaustion 

ditandai dengan: 

1. Terganggu secara emosional 

Tidak dapat berkonsentrasi, susah berfikir, cenderung untuk lupa, 

kepercayaan berdiri berkurang, dan sulit mengontrol sikap. 

2. Merasa lelah pada akhir hari kerja  

Disebabkan karena terlalu berat beban kerja dihari kerja sehingga karyawan 

kurang beristirahat dan merasakan dampaknya pada akhir hari kerja. 

3. Merasa lelah ketika bangun di pagi hari 

Ditandai dengan adanya rasa nyeri di punggung, nyeri pada anggota badan, 

kaku pada kelopak mata dikarenakan kurangnya waktu untuk istirahat. 
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4. Tertekan ketika menghadapi pekerjaan 

Ditandai dengan kurangnya kenyamanan individu dalam bekerja, seperti 

absen dalam bekerja tanpa keterangan yang jelas. 

5. Merasa lelah ketika menghadapi jadwal kerja 

Ditandai dengan perasaan perasaan cemas saat memulai pekerjaan, lesu, 

kurang semangat dan kurang bergairah. 

6. Merasa frustasi ketika bekerja. 

Ditandai dengan tidak dapat menyelesaikan tugas dengan baik, dan ceroboh. 

7. Merasa telah bekerja terlalu keras 

Ditandai dengan sikap menunda pekerjaan, merasa enggan menyelesaikan 

tugas tepat waktu. 

8. Merasa sudah pada batasnya 

Ditandai dengan sikap yang cenderung untuk bermalas-malasan, kurang 

perduli dengan keadaan sekitar dan cenderung mengurung diri. 

Apabila karyawan tidak mampu mengatasi tekanan-tekanan dari 

perusahaan maka kemungkinan karyawan akan mengalami emotional exhaustion 

dengan indikator-indikator yang telah di paparkan diatas.   

Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan indikator emotional 

exhaustion adalah terganggu secara emosional, merasa lelah pada akhir hari kerja, 

merasa lelah ketika bangun dipagi hari, tertekan ketika menghadapi pekerjaan, 

merasa lelah ketika menghadapi jadwal kerja, merasa frustasi ketika bekerja, 

merasa telah bekerja terlalu keras dan merasa sudah pada batasnya.  
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2.1.4 Faktor-Faktor Emotional Exhaustion 

Menurut Maslach dan Jackson (1981: 105) faktor-faktor yang 

mempengaruhi emotional exhaustion adalah: 

1. Terganggunya secara Fisik 

Ditandai dengan gangguan secara fisik seperti: kepala terasa pusing, lemas, 

lesu, sulit tidur, tidak nafsu makan, tekanan darah, gangguan lambung, 

ketegangan otot. 

2. Terganggu secara Psikologis 

Ditandai dengan turunnya kepercayaan diri, mudah frustasi, mudah gugup, 

putus asa dan penurunan pencapaian pribadi. 

3. Terganggu secara Sosial 

Ditandai dengan komunikasi tidak efektif, mengurung diri, kesepian, tidak 

perduli dengan keadaan sekitar, dan mengasingkan diri. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor dari 

emotional exhaustion ada 3 yaitu, terganggu secara fisik, terganggu secara 

psikologis dan terganggu secara sosial. Untuk mengukur emotional exhaustion 

maka indikator emotional exhaustion menurut Maslach dan Jackson akan 

digunakan sebagai alat ukur penelitian. 
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2.2 Job Demand 

2.2.1 Definisi Job Demand 

Menurut Karasek (1998: 323) job demands definisikan sebagai bekerja 

sangat cepat, bekerja sangat keras, dan tidak mempunyai cukup waktu untuk 

menyelesaikan pekerjaan. Menurut Love (dalam Putra dan Mulyadi, 2010:50) job 

demand didefiniskan sebagai tuntutan pekerjaan yang menjadi pemicu terjadinya 

kelelahan secara psikologis (psychological stresor), misalnya bekerja secara non 

stop dalam jam kerja yang lama, beban pekerjaan yang terlalu banyak dan 

terbatasnya waktu yang diberikan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, dan 

adanya konflik pada tuntutan pekerjaan yang harus diselesaikan. 

Menurut Gana et al (dalam Putra & Mulyadi, 2010: 50) job demands 

adalah elemen-elemen fisikal, sosial dan organisasional dalam aktivitas pekerjaan 

yang mempengaruhi kesehatan psikologis dari karyawan. Menurut Robbins 

(1996: 798) mengungkapkan bahwa job demands merupakan faktor yang terkait 

dengan pekerjaan seseorang dan dapat memberi tekanan jika kecepatan tugasnya 

dirasakan berlebihan sehingga dapat meningkatkan kecemasan dan stress. 

Menurut karasek dalam Thanawatdech et al (2014: 275) menggambarkan 

job demands sebagai faktor yang berkaitan dengan kinerja, stressor kerja, 

terutama faktor yang berkaitan dengan beban kerja, stres yang berkaitan dengan 

tugas-tugas yang tidak terduga dan stres kerja yang berhubungan dengan konflik 

personal, selain itu juga berhubungan dengan intensitas kerja, tekanan waktu, 

konsentrasi dan tekanan sosial. 
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Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa job demand adalah 

tugas pekerjaan yang melekat pada pekerja untuk bekerja dengan cepat, bekerja 

sangat keras dan tidak mempunyai cukup waktu untuk menyelesaikan pekerjaan 

sehingga berdampak pada kesehatan psikologis. 

2.2.2 Dimensi Job Demand 

Karasek (dalam Hussain, 2011: 566) membagi empat dimensi yang 

menjadi penentu kuat lemahnya tuntutan dalam pekerjaan, yaitu : 

1. Qualitative demands 

Qualitatuive demands adalah sebuah tuntutan dari perusahaan terhadap 

kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh pegawai. Pegawai dituntut untuk 

bekerja secara maksimal agar memberikan keuntungan bagi perusahaan.  

2. Employee demands 

Employee demands adalah tuntutan dari perusahaan terhadap kinerja 

pegawai dalam suatu perusahaan. Selain itu pegawai dituntut untuk 

memberikan performa dalam suatu perusahaan.   

3. Workload demands 

Workload demands adalah tuntutan dari perusahaan terhadap beban kerja 

pegawai yang ditingkatkan sehingga membutuhkan kemampuan atau skill 

yang cukup baik agar dapat menyelesaikan tuntutan tersebut. 

4. Conflict demands 

Conflict demands adalah tuntutan perusahaan terhadap pegawai terutama 

mengenai permasalahan internal yang dihadapi pegawai terhadap 
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perusahaan. Dalam hal ini, pegawai di tuntut untuk tidak membawa atau 

mencampur permasalahan pribadi ke dalam perusahaan. 

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa dimensi job 

demand terbagi menjadi empat yaitu qualitative demands, employee demands, 

workload demands dan conflict demands. 

2.2.3 Faktor-Faktor Job Demand 

Sauter, Murphy dan Hurrel dalam Kelloway (2008) mengungkapkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi dari job demand menjadi empat, yaitu: 

1. Work Schedulling. 

Work Schedulling merupakan waktu yang ditetapkan oleh perusahaan bagi 

karyawan untuk menyelesaikan tuntutan tugasnya, dan untuk jenis 

pekerjaan tertentu work schedulling juga berkaitan dengan rotasi karyawan 

pada jadwal shift kerjanya. 

2. Work load dan work pace. 

Work load dan Work pace adalah jumlah absolut dari beban kerja dan 

kecepatan atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. 

Work load dan work pace merupakan hal yang mempengaruhi perilaku 

karyawan dan kesehatan mental karyawan. 

3. Job Content. 

Job content adalah intensitas, muatan, dan siklus pekerjaan yang 

membutuhkan skill dan kreativitas karyawan. Lebih lanjut Sauter juga 

menyatakan bahwa job content yang terlalu ringan dan juga terlalu berat 

akan mempengaruhi perilaku karyawan. 
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4. Job Control. 

Job control adalah otoritas yang dimiliki oleh karyawan untuk 

mengendalikan dan melakukan pengambilan keputusan dalam 

pekerjaannya dengan menggunakan skill yang dimiliki. Job control bagi 

karyawan dapat meliputi : kebebasan untuk melakukan pekerjaannya 

sesuai dengan job description, menentukan waktu istirahat, melakukan 

pengambilan keputusan.  

2.2.4 Tipe Job Demand 

Menurut Griffin dan Moorhead (2013: 179) membagi tipe job demands 

menjadi empat, yaitu: 

1. Tuntutan tugas (task demands) adalah stressor yang berkaitan dengan 

tugas spesifik yang dilakukan oleh seseorang. Stressor tuntutan tugas ini 

dibagi menjadi tiga, yaitu : 

a) Pekerjaan, berkaitan berkaitan dengan ancaman fisik pada pekerjaan. 

Kondisi tidak sehat terdapat dalam pekerjaan, seperti penambangan 

batu bara dan penanganan limbah beracun. 

b) Keamanan, seseorang dalam pekerjaan yang relatif aman 

kemungkinan tidak akan terlalu khawatir kehilangan posisi tersebut. 

Ancaman terhadap kemanan pekerjaan dapat meningkatkan stres 

secara dramatis. Sebagai contoh, stres biasanya meningkat di seluruh 

organisasi selama periode pemecatan. 

c) Kelebihan beban: terjadi ketika seseorang mempunyai lebih banyak 

pekerjaan dari yang dapat ia tangani. Kelebihan beban dapat bersifat 
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kuantitatif (orang tersebut mempunyai terlalu banyak tugas untuk 

dilakukan atau terlalu sedikit waktu untuk melakukannya) atau 

kualitatif (orang tersebut mungkin meyakini bahwa ia kurang 

mempunyai kemampuan untuk melakukan pekerjaan tersebut). 

2. Tuntutan fisik (physical demands) adalah stresor yang berhubungan 

dengan situasi fisik pekerjaan, seperti kecukupan temperatur dan 

pencahayaan, serta persyaratan-persyaratan fisik yang diberikan kepada 

karyawan. 

3. Tuntutan peran (role demands) adalah stresor yang berhubungan dengan 

peran yang diharapkan untuk dimainkan oleh seseorang. Individu dalam 

suatu organisasi atau kelompok kerja mengharapkan seseorang dengan 

peran tertentu untuk bertindak dengan cara tertentu. Individu 

menyampaikan ekspektasi ini, baik secara formal maupun informal. 

Individu merasakan ekspetasi peran dengan derajat akurasi yang beragam 

kemudian berusaha untuk mewujudkan peran tersebut. 

4. Tuntutan antarpersonal (interpersonal demands) adalah stresor yang 

berhubungan dengan tekanan kelompok, kepemimpinan dan konflik 

kepribadian. Tuntutan antarpersonal terbagi menjadi tiga, yaitu : 

a) Tekanan kelompok, meliputi tekanan untuk membatasi hasil, tekanan 

untuk mematuhi norma kelompok. 

b) Gaya kepemimpinan menimbulkan stres. Misalnya seseorang 

karyawan membutuhkan dukungan sosial pemimpinnya, namun 
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pemimpin tersebut cukup kasar dan tidak menunjukkan rasa kasihan 

kepada karyawanya. 

c) Kepribadian, kepribadian dan perilaku yang berkonflik dapat 

menyebabkan stres. Konflik yang terjadi ketika dua orang atau lebih 

harus bekerja bersama meskipun kepribadian, sikap, dan perilaku 

mereka berbeda. 

Menurut Arye, 1992; Geurts, Rutte, dan Peeters, 1999; Wallace, 1999 

(dalam Peeters et al, 2005: 45) membagi job demands dalam beberapa tipe, yaitu : 

1. Quantitative Demads adalah suatu hal yang berhubungan secara langsung 

dengan jumlah pekerjaan yang harus dikerjakan dan sumber utama stres 

adalah tidak cocoknya jumlah pekerjaan dan waktu yang tersedia untuk 

mengerjakan tersebut. 

2. Emotional Job Demands mengacu pada komponen afektif dalam bekerja 

yang menempatkan seseorang dalam situasi stres kerja. 

3. Mental Job Demands mengacu pada tugas kerja yang mengaitkan mental 

dalam melakukan pekerjaan yang sedang dilakukan.  

Sementara Winarsunu (2008:128-129) membagi job demand menjadi dua 

tipe, yaitu : 

1. Tuntutan Kerja Fisik (Physical Job Demand) 

Tuntutan kerja fisik suatu kondisi yang secara langsung berasal dari beban 

kerja fisik (physical work load) dan mempengaruhi tubuh atau 

membutuhkan untuk menggunakan posture tertentu selama waktu tertentu.  

2. Tuntutan Kerja Mental (Mentally Job Demand) 
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Tuntuntan kerja mental adalah suatu kondisi yang secara langsung 

berhubungan dengan proses-proses mental apa saja yang terlibat dan 

dibutuhkan dalam bekerja. 

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat empat 

tipe job demand yaitu tuntutan tugas (task demands), tuntutan fisik (physical 

demands), tuntutan peran (role demands) dan tuntutan antarpersonal 

(interpersonal demands).  

2.2.5 Dampak Job Demand 

Dampak yang terjadi karena job demand mempunyai variasi, tergantung 

seberapa tinggi dan rendahnya job demand tersebut. Berikut variasi yang muncul 

dalam job demands menurut Munandar (2011: 384-388) : 

1. Beban kerja berlebih kuantitatif 

Beban berlebih secara fisik ataupun mental, yaitu harus melakukan 

banyak hal, merupakan kemungkinan sumber stres pekerjaan. Unsur 

yang menimbulkan beban berlebih kuantitatif ini adalah desakan waktu. 

Waktu merupakan salah satu ukuran efisiensi. Pada saat-saat tertentu, 

dalam hal tertentu waktu akhir (deadline) justru dapat meningkatkan 

motivasi dan menghasilkan prestasi kerja yang tinggi. Namun, bila 

desakan waktu menyebabkan timbulnya banyak kesalahan atau 

menyebabkan kondisi kesehatan seseorang menurun, maka ini 

merupakan cerminan adanya beban berlebih kuantitatif. Rosenman 

(dalam Munandar, 2011: 385) mengatakan bahwa desakan waktu kronis 

memberikan pengaruh tidak baik pada sistem cardiovascular. Hasilnya 
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secara khusus ialah serangan jantung prematur dan atau tekanan darah 

tinggi. 

2. Beban terlalu sedikit kuantitatif 

Beban terlalu sedikit juga dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis 

seseorang. Kemajuan teknologi dan peningkatan otomasi dalam industri 

di satu pihak dapat mengarah pada makin menjadinya majemuk 

pekerjaan, di lain pihak, pada tingkat teknologi menengah, mengarah 

pada penyederhaan pekerjaan. Pada pekerjaan yang sederhana, dimana 

banyak terjadi pengulangan gerak akan timbul rasa bosan, monoton. 

Kebosanan dalam bekerja rutin sehari-hari, sebagai hasil dari terlampau 

sedikitnya tugas yang harus dilakukan, dapat menghasilkan berkurangnya 

perhatian. Hal ini secara potensial membahayakan jika pekerja gagal 

untuk bertindak tepat dalam keadaan darurat. Hal tersebut diperkuat oleh 

pendapat Cooper dan Kelly (dalam Munandar, 2011: 385) bahwa 

kebosanan ditemukan sebagai sumber yang nyata pada operator kran. 

3. Beban berlebihan kualitatif  

Dengan kemajuan teknologi makin dirasakan kehidupan menjadi lebih 

majemuk. Pekerjaan yang sederhana, pekerjaan yang dilakukan dengan 

tangan (pekerjaan manual) makin banyak tidak lagi dilakukan oleh 

tenaga kerja, tetapi telah terganti oleh mesin. Hal tersebut membuat 

pekerjaan menjadi majemuk. Kemajemukan pekerjaan ini mengakibatkan 

adanya beban berlebihan kualitatif. Makin tinggi kemajemukan 

pekerjaannya makin tinggi stresnya. Kemajemukan pekerjaan yang harus 
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dilakukan seorang tenaga kerja dapat dengan mudah berkembang 

menjadi beban berlebihan kualitatif jika kemajemukannya memerlukan 

kemampuan teknikal dan intelektual yang lebih tinggi daripada yang 

dimiliki. Pada titik tertentu kemajemukan pekerjaan tidak lagi produktif, 

tetapi menjadi destruktif. Pada titik tersebut pekerja telah melewati 

kemampuannya untuk memecahkan masalah dan menalar dengan cara 

konstruktif. Timbullah kelelahan mental dan reaksi-reaksi emosional dan 

fisik. Hal ini merupakan bentuk dari jawaban stres. Penelitian 

menunjukkan bahwa emotional exhaustiononal dan mental, sakit kepala, 

dan gangguan-gangguan pada perut merupakan hasil dari kondisi kronis 

dari beban berlebih kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa beban 

berlebih kualitatif sebagai sumber stres secara nyata berkaitan dengan 

rasa harga diri yang rendah. 

4. Beban terlalu sedikit kualitatif 

Beban terlalu sedikit kualitatif dapat merusak pengaruhnya seperti beban 

berlebih kualitatif, dalam hal tenaga kerja tidak diberi peluang untuk 

menggunakan ketrampilan yang diperolehnya, atau mengembangkan 

kecakapan potensialnya secara penuh. Di sini pun dapat timbul 

kebosanan dan gangguan dalam perhatian sehingga dapat mengakibatkan 

hal-hal yang parah. Beban terlalu sedikit yang disebabkan kurang adanya 

rangsangan akan mengarah ke semangat dan motivasi yang rendah untuk 

bekerja. Menurut Suterland dan Cooper (dalam Munandar, 2011: 387) 
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tenaga kerja akan merasa bahwa dia “tidak maju-maju”, dan merasa tidak 

berdaya untuk memperliatkan bakat dan ketrampilannya. 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dampak 

job demand ada empat yaitu beban kerja kuantitatif, beban terlalu sedikit 

kuantitatif, beban berlebih kuantitatif dan beban terlalu sedikit kuantitatif. 

Menurut Nasrudin (2010: 183) stres merupakan respon dari diri 

seseorang terhadap tantangan fisik maupun mental yang datang dari dalam atau 

luar dirinya. Menurut munandar (2011: 383) beban kerja berlebih dan beban kerja 

terlalu sedikit merupakan pembangkit stres.  

2.3 Pengaruh Job Demand Terhadap Emotional Exhaustion 

Karyawan yang bekerja di leasing seperti PT. Summit Oto Finance harus 

memiliki kemampuan dan mental yang kuat agar bisa bersaing. Tetapi ada 

kalanya seseorang mengalami terkurasnya sumber-sumber emosional seperti 

putus asa, sedih, dan merasa terbelenggu oleh tugas-tugas pekerjaan. Istilah semua 

itu dalam kajian ilmu psikologi dikenal sebagai emotional exhaustion. 

 Berdasarkan literatur dalam journal of occupational and organizational 

psychology, terdapat empat faktor yang menyebabkan terjadinya emosional 

exhaustion. Faktor-faktor tersebut adalah beban kerja, tekanan waktu, kurangnya 

dukungan sosial dan stres karena peran (Houkes, 2003:429). Emotional 

exhaustion selalu didahului oleh suatu gejala umum, yaitu timbulnya rasa cemas 

setiap ingin memulai bekerja. Kebiasaan buruk ini mengubah individu menjadi 

frustasi atau mudah marah (Bebakus dalam Churiyah, 2011:146). Hal senada juga 

diungkapkan oleh Baron dan GreenBerg (2008) bahwa emotional exhaustion 
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ditandai dengan depresi, perasaan tidak berdaya, merasa terperangkap dalam 

pekerjaannya dan mudah marah serta cepat tersinggung. Sementara itu menuru 

Maslach dan Jackson (1981:108) salah satu ciri emotional exhaustion ditandai 

dengan sikap menunda pekerjaan, cenderung untuk bermalas-malasan, lesu dan 

tidak tekun dalam pekerjaannya. Selain itu menurut Sutjipto (dalam Suminar dan 

Yulianti, 2013) seseorang yang mengalami emotional exhaustion ditandai dengan 

menipisnya sumber daya emosional, seperti perasaan frustrasi, putus asa, 

kesedihan, tidak berdaya, depresi, apatis terhadap pekerjaan, mudah tersinggung 

dan mudah tersinggung dan merasa terbelenggu oleh tugas dalam pekerjaan 

sehingga orang merasa tidak mampu memberikan layanan psikologis. 

Menurut Houkes (2003:428) salah satu faktor dari emotional exhaustion 

adalah beban kerja, yaitu tekanan yang timbul dari pekerjaan yang dikerjakan 

seseorang. Hal tersebut merupakan salah satu bagian dari job demand (Nurendra, 

2013:1). Faktor lain dari emotional exhaustion adalah tuntutan waktu, yaitu timbul 

dari ketegangan yang dihadapi oleh seseorang dalam menyelesaikan 

pekerjaannya, dimana ketegangan itu dapat timbul dari sebuah tuntutan 

penyelesaian pekerjaan (deadline). Hal ini pun merupakan bagian dari job demand 

(Karasek dalam Thanawatdech, 2014:275). Selain itu, menurut Houkes dkk 

(2003:428) telah melakukan tinjauan ekstensif dari literatur kejenuhan dan telah 

menyimpulkan bahwa emotional exhaustion sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor 

yang terdiri dari beban kerja, tekanan waktu serta penghargaan akan pekerjaan 

yang dilakukan, dan kurangnya dukungan sosial khususnya dalam lingkungan 

keluarga. 
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Job demands merujuk pada aspek-aspek fisik, psikologis, sosial atau 

organisasi dari suatu pekerjaan yang membutuhkan usaha atau kemampuan secara 

fisik dan/atau psikologis tertentu (Bakker, Demerouti, Euwema, 2005:170). 

Karasek (dalam Anwarsyah et al, 2012: 33) yang menjelaskan Job Strain Model 

mendefinisikan job demands sebagai aspek yang menimbulkan stres atau stressor 

dari pekerjaan. Hal ini juga didukung oleh Kristensen et al (dalam Anwarsyah et 

al, 2012:33) mengungkapkan bahwa job demands menjadi konstruk paling dalam 

menjelaskan stres pada pekerjaan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengasumsikan bahwa job 

demand yang dirasakan karyawan akan berpengaruh terhadap emotional 

exhaustion.  

Selain uraian-uraian yang telah dijelaskan diatas, terdapat berbagai 

penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan rujukan dan mendukung 

penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Cropanzano (2003: 160) 

menunjukan bahwa emotional exhaustion berpengaruh negatif terhadap komitmen 

organisasi serta ada pengaruh signifikan dan positif antara variabel emotional 

exhaustion terhadap intensitas turnover. Artinya semakin tinggi emotional 

exhaustion maka semakin tinggi pula intensitas turnover dan semakin rendah 

emotional exhaustion maka semakin rendah pula intensitas turnover. 

Penelitian yang dilakukan oleh Koesmono (2007: 30) pada perawat rumah 

sakit swasta Surabaya menunjukan bahwa job demand berpengaruh positif 

terhadap stres kerja. Artinya semakin tinggi emotional exhaustion maka semakin 
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tinggi pula stres kerja dan semakin rendah emotional exhaustion maka semakin 

rendah pula stres kerja yang dialami perawat rumah sakit swasta Surabaya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Dyna (2015: 943) menunjukan bahwa 

variabel emotional exhaustion berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja. 

Artinya semakin tinggi emotional exhaustion maka semakin rendah kepuasan 

kerjanya dan semkain rendah emotional exhaustion makan semakin tinggi 

kepuasan kerjanya.  

Penelitian yang di lakukan oleh kusriyani (2016: 140) tentang pengaruh 

emotional exhaustion terhadap komitmen organisasi. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan adanya pengaruh signifikan dan negatif antara variabel emotional 

exhaustion terhadap komitmen organisasi. Artinya semakin tinggi emotional 

exhaustion maka semakin rendah komitmen organisasi dan semakin rendah 

emotional exhaustion maka semakin tinggi komitmen organisasi.  

2.4 Kerangka Berpikir 

Dalam bekerja, karyawan akan menerima job demand. Pada penelitian kali 

ini subjek yang dikenakan adalah karyawan bagian marketing yang mempunyai 

job description  serta target dari perusahaan pada tiap bulannya. Tugas utama 

marketing adalah menjaga dan meningkatkan volume penjualan, menjalin 

komunikasi yang baik dengan konsumen, memastikan pencapaikan target 

penjualan, mempertahankan pelanggan atau konsumen yang telah ada, 

menganalisa data keuangan konsumen dengan tujuan penaksiran investasi 

konsumen dan menyiapkan kelengkapan-kelengkapan dokumen-dokumen dan 

data-data yang dibutuhkan untuk melakukan survei kepada calon konsumen. Itu 
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semua job demand yang diterima oleh karyawan marketing, dimana terdapat 

empat dimensi dalam job demand diantaranya adalah qualitative demands 

(karasek dalam hussain, 2011: 566). Qualitative demands adalah sebuah tuntutan 

dari perusahaan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh pegawai. 

Karyawan mendapat tuntutan yaitu kualitas pekerjaan yang telah distandarkan 

oleh perusahaan sehingga membuat karyawan bekerja dengan keras dan 

maksimal.  

Selanjutnya ada employee demands yaitu tuntutan dari perusahaan 

terhadap kinerja pegawai dalam suatu perusahaan. Karyawan dituntut untuk 

bekerja dengan baik sehingga bisa memberikan hasil yang terbaik dan mampu 

mencapai target yang telah ditentukan oleh perusahaan (karasek dalam hussain, 

2011: 566). Lalu ada workload demands, adalah tuntutan dari perusahaan terhadap 

beban kerja pegawai yang ditingkatkan sehingga membutuhkan kemampuan atau 

skill yang cukup baik agar dapat menyelesaikan tuntutan tersebut (karasek dalam 

hussain, 2011: 566). Ketika karyawan mendapatkan peningkatan beban kerja yang 

membutuhkan skill atau kemampuan yang cukup baik maka akan menjadi beban 

tambahan bagi karyawan itu sendiri.  

Lalu yang terakhir ada conflict demands, Conflict demands adalah tuntutan 

perusahaan terhadap pegawai terutama mengenai permasalahan internal yang 

dihadapi pegawai terhadap perusahaan. Dalam hal ini, pegawai di tuntut untuk 

tidak membawa atau mencampur permasalahan pribadi ke dalam perusahaan. 

Pada hakikatnya manusia makhluk sosial yang tidak menutup kemungkinan tidak 

terjadinya konflik sekalipun dengan orang terdekat, dalam hal ini karyawan 
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dituntut untuk tidak membawa atau mencampur permasalahan pribadi ke dalam 

perusahaan sehingga karyawan dituntutu untuk memendam permasalahannya 

selama bekerja. Tentunya ini menjadi hambatan bagi psikologis karyawan.  

Jika semua hal itu terakumulasi maka akan terjadi emotional exhaustion. 

Seseorang yang mengalami emotional exhaustion selalu didahului oleh suatu 

gejala umum, yaitu  timbulnya rasa cemas setiap ingin memulai bekerja (Bebakus 

dalam Churiyah, 2011:146). Berdasarkan pemaparan diatas, maka kerangka 

pemikiran penelitian digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian 
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Job Demand  

1. Qualitative Demands. Seorang marketing dituntut untuk 

memiliki kualitas pekerjaan yang dihasilkan.  

2. Employee Demands. Seorang marketing menerima tuntutan 

dari perusahaan terhadap kinerjanya.  

3. Workload Demands. Seorang marketing menerima tuntutan 

terhadap beban kerja yang ditingkatkan sehingga 

membutuhkan kemampuan atau skill yang cukup agar 

dapat menyelesaikan tuntutan tersebut. 

4. Conflict Demands. Seorang marketing dituntut untuk tidak 

membawa atau mencampur permasalahan pribadi ke dalam 

perusahaan.  

  

 

Emotional Exhaustion 
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2.5 Hipotesis 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka hipotesis yang digunakan 

pada penelitian ini adalah “Ada pengaruh job demand terhadap emotional 

exhaustion pada karyawan PT. Summit Oto Finance Kota Magelang”. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pengujian hipotesis, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Emotional exhaustion pada karyawan PT. Summit Oto Finance Kota 

Magelang berada pada kategori sedang cenderung tinggi. 

2. Job demand pada karyawan PT. Summit Oto Finance Kota Magelang 

berada pada kategori sedang cenderung tinggi. 

3. Tidak ada pengaruh antara job demand terhadap emotional exhaustion 

pada karyawan PT. Summit Oto Finance Kota Magelang. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis akan 

mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi subjek penelitian (karyawan PT. Summit Oto Finance Kota 

Magelang) 

Diharapkan karyawan PT. Summit Oto Finance Kota Magelang mampu 

menghadapi tuntutan-tuntutan pekerjaan dari perusahaan ataupun tuntutan diluar 

perusahaan seperti keluarga serta menjaga hubungan kepada atasan maupun 

sesama karyawan.  
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2. Bagi PT. Summit Oto Finance Kota Magelang 

Bagi perusahaan diharapkan dapat menciptakan suasana kerja yang 

kondusif sehingga walaupun perusahaan menekan karyawan dengan target-target 

pekerjaan tetapi kecil kemungkinan karyawan mengalami emotional exhaustion 

yang bisa berdampak pada kinerja karyawan tersebut. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah 

satu referensi pendukung jika ingin melakukan penelitian serupa. Bagi peneliti 

selanjutnya diharapkan dapat meneliti dan mempertimbangkan faktor-faktor lain 

yang dapat mempengaruhi emotional exhaustion, seperti dukungan sosial. Selain 

itu, bagi peneliti selanjutnya diharapkan belajar dari kelemahan penelitian lain 

mengenai emotional exhaustion.  
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