
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Sumber daya manusia merupakan sebuah komponen penting di dalam sebuah 

perkembangan suatu perusahaan atau perbankan. Tidak dapat kita pungkiri, sekarang 

ini bukan hanya sistem saja yang harus di utamakan dan disesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat, tetapi investasi untuk berkembangnya suatu perusahaan juga 

merambah ke ranah sumber daya manusia yang ada di dalamnya.   

Berdasarkan UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada mayarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak (Sihotang 2004). Bank 

merupakan organisasi yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang 

menitik beratkan pada pemberian jasa untuk pengelolaan dana segar. Persaingan yang 

semakin ketat dalam dunia perbankan dengan banyaknya competitor membawa arus 

persaingan yang tidak  hanya pada price competition dan bunga, melainkan juga pada 

non-price competition. Persaingan yang semakin ketat akan menuju pada Good 

Corporate Governance (GCG). 

Persaingan non-price competition menyebabkan fokus pengembangan bank 

saat ini bukan hanya terletak pada seberapa besar kemampuan sumber daya manusia 

dan modal, tetapi pada nilai yang dimiliki oleh sumber daya manusia, hal ini 
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merupakan suatu bukti mengapa sumber daya manusia kini dipandang sebagai asset 

penting bagi bank. Semakin kuat kualitas sumber daya yang dimiliki, semakin kuat 

daya saing perusahaan. 

Visi BPR. Bank Surya Yudha adalah menjadi bank perkreditan regional di 

Jawa Tengah dan menjadi terkemuka di Indonesia. Untuk mencapai visi tersebut 

dibutuhkan kerjasama yang baik dan kerja keras dari masing-masing bagian dalam 

Bank ini termasuk pada sumber daya manusia dan karyawannya. 

Menurut Philip dan Duncan, marketing (dalam Sihotang 2004) adalah sesuatu 

yang meliputi semua langkah yang dipakai atau dibutuhkan untuk menempatkan 

barang yang bersifat jelas  ke tangan konsumen. Kualifikasi yang harus dimiliki oleh 

setiap karyawan di BPR. Bank Surya Yudha  terdiri dari tiga syarat yaitu ulet, tekun 

dan jujur, ketiga syarat tersebut menjadi kunci utama dari perkembangan BPR. Bank 

Surya Yudha.  

Marketing sebagai ujung tombak organisasi bertugas harus mencari nasabah 

sebanyak-banyaknya dan dapat memelihara hubungan baik dengan nasabah tersebut. 

Menurut manager personalia BPR. Bank Surya Yudha, bahwa BPR. Bank Surya 

Yudha adalah bank BPR yang nasabahnya sebagian besar adalah masyarakat 

menengah ke bawah, maka pendekatan kultural merupakan pendekatan yang paling 

cocok untuk mendapatkan kepercayaan dari para nasabahnya. Tentu saja tanggung 

jawab ini menjadi tugas berat bagi semua karyawan di bagian marketing.  
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Sistem organisasi yang digunakan pada bagian Marketing BPR. Bank Surya 

Yudha sama dengan bagian lain yaitu sistem target untuk semua bagian. Jemput bola 

adalah sistem yang digunakan Bank Surya Yudha untuk mendapat nasabah sebanyak-

banyaknya di tengah persaingan perbankan yang semakin ketat. 

Setiap bagian yang ada di dalam suatu organisasi adalah penting, terlebih 

untuk dapat terus bertahan di dalamnya adalah suatu kewajiban dari seluruh karyawan 

bank itu sendiri. Setiap bagian juga memiliki job description-nya sendiri, dan 

menurut Personalia BPR. Bank Surya Yudha Kabupaten Banjarnegara, 2011 untuk 

bagian marketing mempunyai job description sebagai berikut : 

1. Mencari, menerima, mendata, mentransaksikan, dan melayani para nasabah    

tabungan, deposito dan perbankan. 

2.  Jemput bola, menarik buku tabungan dari nasabah secara berkala. 

3. Membuat laporan marketing setiap harinya dari nasabah yang dipegang 

oleh marketing. 

 4. Merawat ataupun menjaga hubungan, nasabah tabungan atau deposito              

dengan pendekatan kultural. 

5. Menjaga ataupun merawat fasilitas yang diberikan oleh kantor seperti : 

sepeda motor, kalkulator, mantel, sepatu boot, dll. Dari hal yang besar 

sampai hal yang kecil.  

Berdasarkan wawancara dengan Personalia BPR. Bank Surya Yudha, kunci 

utama dari para karyawan bagian marketing adalah pendekatan kultural kepada 

nasabah. Namun, di sisi lain memberikan dampak membuat jam kerja karyawan 
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menjadi lebih panjang. Karyawan bagian marketing harus mempunyai kedekatan 

dan kelekatan dengan nasabah guna mempertahankan nasabah tersebut. Seorang 

karyawan bagian marketing dapat mengelola nasabah sebanyak 150-200 setiap 

harinya, seperti penarikan buku tabungan yang dilakukan secara berkala dan 

pembuatan laporan. Berkaitan dengan jumlah nasabah yang mencapai 200, maka 

para karyawan harus memiliki waktu dan tenaga lebih sebagai konsekuensi atas 

pendekatan kultural yang dilakukan. 

Pembagian jam kerja di BPR. Bank Surya Yudha adalah 6 hari kerja dan 1 hari 

libur, dimulai dari pukul 08.00 sampai 17.00 kecuali hari sabtu yaitu dimulai pukul 

08.00 sampai pukul 12.00. Akan diberikan libur pada hari sabtu satu kali per bulan 

apabila usia kerja dari karyawan tersebut sudah mencapai 1 tahun (Personalia BPR. 

Bank Surya Yudha Kabupaten Banjarnegara, 2011). Ditambah jam lembur yang 

terkadang sering terjadi di dalam dunia perbankan dan itu terkadang terjadi setiap 

hari yang kemudian menambah jam kerja secara tidak langsung. Bagi karyawan 

yang memiliki kelebihan bakat dalam hal olahraga akan mempunyai rutinitas yang 

lebih padat setiap harinya, karena setelah jam kerja selesai para karyawan 

diwajibkan untuk ikut latihan sesuai dengan bakat yang mereka miliki. Jam istirahat 

dari setiap bagian tidaklah sama, ada perbedaan di antara setiap bagian dalam BPR. 

Bank Surya Yudha  wilayah Banjarnegara, tergantung dari masing-masing kepala 

bagiannya dan jenis pekerjaanya.  
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Berdasarkan tugas, tangung jawab dan rutinitas di atas menunjukan bahwa 

tugas sebagai seorang karyawan bank bukan hal yang ringan untuk diemban. Di satu 

sisi ia bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya secara administratif dari instansi 

tempat ia bekerja, menghadapi tekanan dari atasan, pemenuhan target yang 

dibebankan dari perusahaan, keluhan dari konsumen dan harus terus bertahan dengan 

kejenuhan yang dialami oleh para karyawan bank dalam menjalankan rutinitas 

pekerjaanya. Di sisi lain setiap individu harus menjalankan rutinitasnya di dalam 

keluarga ataupun kegiatan lainnya dalam bermasyarakat. 

Berdasarkan wawancara dengan Personalia BPR. Bank Suya Yudha Wilayah 

Banjarnegara, setiap tahun terdapat 20-30 % karyawan marketing yang dianggap 

gagal dan keluar dari BPR. Bank Surya Yudha  dengan berbagai alasan. Pada tahun 

2011 per bulan September, rekrutmen yang dilakukan oleh perusahaan mendapatkan 

karyawan baru sebanyak 10 orang dan keluar sebanyak 3 orang pada bagian 

marketing dan jumlah total karyawan bagian marketing adalah 40 orang. Angka yang 

cukup tinggi bila diakumulasikan dari tahun 1992 sampai dengan 2011. 

Kegagalan karyawan mengindikasikan adanya stress kerja apabila dilihat dari 

kondisi yang ada. Pada dasarnya setiap manusia memiliki dan dapat mengalami 

ketegangan dalam kesehariannya ataupun dalam perjalanan hidupnya, hal tersebut 

disebabakan karena ada tantangan, kesulitan, ancaman ataupun bahaya kehidupan 

termasuk dalam lingkungan kerja yang sulit dipecahkan. Ketegangan yang terus 

berlarut akan menimbulkan stress. Stress adalah suatu tekanan psikis atau emosi pada 

seseorang. 
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Stress kerja terjadi karena tuntutan pekerjaan yang tidak seimbang dengan 

kemampuan individu. Manusia akan mengalami stress apabila kurang mampu 

mengadaptasi keinginan dan kenyataan. Stress akan mengganggu dan 

mempengaruhu individu baik secara fisik maupun psikis. Dalam usaha mengatasi 

stress tersebut ada yang berhasil dan ada yang gagal. Individu yang tidak berhasil 

mengatasi stress akan cenderung menghindar atau menarik diri secara psikologis 

dari pekerjaan dan secara tidak langsung mempengaruhi organisasi dimana ia 

bekerja (Subekti & Adriani, 2004). 

Menurtu Leatz dan Tolar (dalam Farhati, 1996) apabila keadaan stress terjadi 

dalam waktu yang lama dengan intensitas yang cukup tinggi, ditandai dengan 

kelelahan fisik, kelelahan emosi, dan kelelahan mental, maka akan mengakibatkan 

gejala burnout. 

Republika 5 Agustus 1993 (dalam Sutjipto, 2008) menjelaskan bahwa burnout 

merupakan kondisi emosional dimana seseorang merasa lelah dan jenuh secara 

mental ataupun fisik sebagai akibat tuntutan pekerjaan yang meningkat. Sumber 

burnout dapat muncul pada individu yang memiliki kecenderungan kepribadian 

perfeksionis atau menginginkan kesempurnaan pada setiap pekerjaannya (Caputo, 

1991). Selain itu faktor jenis kelamin juga mempengaruhi. Burnout juga dapat 

berdampak buruk dimana dapat mempengaruhi pekerjaan dan pekerja itu sendiri, 

seperti keengganan untuk pergi kerja, marah dan dendam, perasaan bersalah, adanya 

perasaan gagal, kecil hati dan masa bodoh (ignoring).  
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Selain dampak di atas, burnout juga dapat menimbulkan kecenderungan 

menyalahkan, merasa lelah dan letih setiap hari, mengisolasi dan menarik diri 

negativism, serta dapat juga kehilangan positif terhadap pelanggan setelah masa 

kontak dengan pelanggan berakhir, kelelahan yang berat setelah bekerja, 

ketidakmampuan untuk berkonsentrasi atau mendengarkan apa yang dikatakan klien, 

sinis terhadap pelanggan, bersikap menyalahkan, perasaan dilumpuhkan, serta kaku 

dalam berpikir serta bertahan untuk tidak berubah (Cherniss, 1980). 

Berdasarkan studi pendahuluan di atas yang dilakukan oleh peneliti melalui 

wawancara dengan salah satu staff personalia (S) bahwa beberapa pegawai memang 

terasa tertekan dengan sistem yang ada, dengan jam kerja yang padat, hanya 

diberikan waktu libur selama satu hari dalam satu minggu dan juga ada beberapa 

kegiatan yang dilakukan setelah jam kerja selesai, itu cukup membebani para 

karyawan.  

Selanjutnya menurut hasil wawancara dengan dua orang karyawan bagian 

marketing BPR. Surya Yudha Wilayah Banjarnegara dengan inisial (D dan H). Kedua 

karyawan ini sudah bekerja selama 1,5 tahun, kebetulan mereka masuk sebagai 

pegawai bagian marketing secara bersamaan. Kedua subjek di wawancarai pada 

waktu dan tempat yang berbeda. Subjek D di wawancarai pada hari senin 2 Januari 

2012 pukul 13.00 bertempat di ruang tunggu lantai 3 BPR. Surya Yudha Wilayah 

Banjarnegara. 
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Subjek D Sudah bekerja selama 1,5 tahun di BPR. Bank Surya Yudha 

Kabupaten Banjarnegara, subjek menyampaikan bahwa sering kali mengeluhkan 

lelah, badan sakit, mengalami ketegangan otot punggung dan leher, perut terkadang 

sakit, mudah marah, sering merasa enggan untuk bertemu dengan nasabah dan mudah 

tersinggung. Pekerjaan yang monoton serta rutin membuat diri subjek menjadi bosan, 

jenuh dan merasa ingin keluar dari pekerjaanya, tetapi karena sudah terlanjur masuk 

ke dalam pekerjaanya tersebut dan takut bila keluar dari pekerjaanya sekarang ini, 

dirinya kemudian tidak mendapat pekerjaan lagi, membuat dirinya sulit untuk 

melepaskan pekerjaanya sekarang ini.  Menurutnya pekerjaannya sekarang ini 

sebagai marketing membuat subjek sangat lelah, dan setiap hari harus lembur 

membuat subjek merasa tidak dapat bekerja dengan nyaman dan istirahat dengan 

maksimal. 

Subjek H merupakan teman kerja dari subjek D dan keduanya merupakan satu 

teman angkatan masuk dan mulai bekerja bersama di BPR. Bank Surya Yudha 

Kabupaten Banjarnegara sebagai karyawan bagian marketing. Sebenarnya gejala 

yang dirasakan oleh subjek H tidak jauh berbeda dengan subjek D, perbedaannya 

adalah aktifitas yang dijalankan oleh subjek H lebih padat dari pada subjek D. karena 

subjek H merupakan seorang atlit bola volley, yang artinya subjek harus latihan 

secara rutin setiap hari selasa, kamis dan sabtu sepulang kerja. Kemudian membuat 

subjek menjadi lelah saat bekerja sehingga setelah beberapa tahun bekerja di bagian 

marketing membuat subjek menjadi kurang cekatan dalam bekerja dan 

Hubungan Antara Resiliensi..., Dwi Oko Sunarko, Fakultas Psikologi UMP, 2012



mengakibatkan subjek menjadi kurang sabar dalam melaksanakan sesuatu serta 

mudah tersinggung.  

Dari hasil wawancara kedua karyawan, menunjukan apabila kedua karyawan 

bagian marketing pada awalnya merupakan karyawan yang dapat beradaptasi dengan 

rutinitas kerja tanpa merasalelah dan tidak ada keluhan secara fisik, tidak merasa 

bosan dengan rutinitas, dan selalu senang bertemu dengan nasabah. Tetapi kedua 

subjek kemudian mengalami kelelahan secara fisik, mental maupun emosional, 

dikarenakan beberapa faktor penyebab yang berasal dari luar maupun dari dalam diri 

kedua subjek tersebut. Faktor luar (eksternal) yang menjadi faktor adalah job 

description yang sangat padat dan memberikan sedikit waktu untuk beristirahat bagi 

kedua subjek, menjadikan kedua subjek tersebut mengalami kelelahan secara fisik 

seperti menegangnya otot di punggung dan sekitar leher.  

Faktor dari dalam (internal) yaitu karena subjek sering merasa tertekan dan 

bosan membuat kedua subjek ini menjadi malas-malasan melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya secara baik dan total, disisi lain pemenuhan target adalah suatu 

tuntutan dari perusahaan yang mengakibatkan adanya ketidak harmonisan antar kedua 

subjek dengan tuntutan yang diberikan. Buah dari ketidak harmonisan tersebut 

membuat adanya perasaan terpaksa yang timbul dari dalam diri kedua subjek, 

sehingga membuat mereka menjadi kurang sabar, dan kurang cekatan dalam 

melaksanakan pekerjaan masing-masing. 

Penjabaran di atas menjadi bukti bahwa kelenturan dalam menghadapi suatu 

permasalahan menjadi suatu bagian penting bagi karyawan marketing. Resiliensi 
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merupakan kapasitas yang bersifat universal dan dengan kapasitas tersebut, individu 

kelompok maupun komunitas mampu mencegah, meminimalisir ataupun melawan 

pengaruh yang bisa merusak saat mereka mengalami musibah atau kemalangan 

(Grotberg, 1995) 

Grotberg (1995) menyatakan bahwa resiliensi adalah kemampuan seseorang 

untuk menilai, mengatasi, dan meningkatkan diri ataupun mengubah dirinya dari 

keterpurukan atau kesengsaraan dalam hidup. Richardson dkk (dalam Henderson dan 

Milstein, 2003) menggambarkan model resiliensi dengan menunjukan bahwa apabila 

individu memiliki tingkat proteksi yang cukup memadai, maka adaptasi individu 

dalam mengatasi masalah yang dihadapi masih dalam kondisi yang aman, tidak 

mengalami gangguan karena kekuatan emosi dan mekanisme coping yang sehat. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian 

“Hubungan antara resiliensi dengan burnout pada karyawan perbankan bagian 

marketing di BPR. Surya Yudha Kabupaten Banjarnegara”. 

B. Rumusan Masalah 

Atas dasar latar belakang masalah tersebut, maka peneliti dapat merumuskan 

masalah sebagai berikut : “Apakah ada hubungan antar resiliensi dengan burnout 

pada karyawan perbankan bagian marketing di BPR. Surya Yudha Kabupaten 

Banjarnegara”. 

C. Tujuan Penelitian 
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Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris 

hubungan antar resiliensi dengan burnout pada karyawan perbankan bagian 

marketing di BPR. Surya Yudha Kabupaten Banjarnegara”. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis yaitu menambah khasanah ilmu pengetahuan baru dalam 

bidang klinis dan industri, serta dapat menjadi acuan bagi peneliti. 

2. Manfaat praktis : 

a. Bagi karyawan BPR. Surya Yudha, dapat memberikan wacana dan 

informasi serta pengetahuan tentang bagaimana mengetahui dan mengenali 

saat-saat kapan stres akan datang menghampiri para karyawan dan dapat 

terhindar dari burnout. Serta member wacana bagaimana meningkatkan 

performa untuk menjadi karyawan marketing yang dapat diandalkan 

melalui resiliensi. 

b. Bagi manajemen BPR. Bank Surya Yudha, diharapkan dapat memperoleh 

masukan dalam usaha memberikan pola sistem yang merangsang para 

karyawannya untuk dapat mengembangkan dirinya kearah yang lebih baik 

lagi sehingga hal ini dapat menguntungkan bagi perusahaan itu sendiri dan 

agar nantinya karyawan dapat bekerja lebih baik lagi.  
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