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ABSTRACT 
 

This research is conducted to know and analyze hypothesis test between 
variable and influence of intervening variable so that in the end can strengthen the 
theories that become the foothold. Related to this the researcher tries to test 
performance improvement through work load management, social support and job 
burnout. The study was conducted on employees who perform the task as archive 
manager in the Library and Archives of Demak District and OPD of Demak 
Regency with the number of 116 people. The variables in this study consisted of 
two independent variables: Workload (X1), Social Support (X2), and two 
dependent variables: Burnout (Y1) and Performance (Y2). Data collection using 
closed-circuit questionnaire and results of data collection were then analyzed 
using Double Linear Regression equation model (SPSS version 25). 

 
The results showed that workload, social support to burnout seen from t-

count >  t-table influence of workload to burnout (3.651> 1.661) while the 
influence of social support to burnout (1.982> 1.661) then there is influence 
between workload variable, social to burnout. While the equation between 
workload, social support, and burnout on performance can be seen from the result 
of t-count> t-table the influence of workload on performance (1.995> 1.661), and 
the effect of social support on performance (2.874> 1.661) influence between 
work load variable and social support to performance, while the influence of 
burnout to performance (-2.237 <1.661), then burnout negatively affect the 
performance 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa uji hipotesis 
antar variable dan pengaruh variable intervening sehingga pada akhirnya dapat 
memperkuat teori – teori yang menjadi pijakan. Terkait dengan hal tersebut 
peneliti mencoba untuk menguji peningkatan kinerja melalui pengelolaan beban 
kerja, dukungan sosial dan job burnout. Penelitian dilakukan pada pegawai yang 
melaksanakan tugas sebagai pengelola arsip di Perpustakaan dan Kearsipan 
Kabupaten Demak dan OPD Kabupaten Demak dengan jumlah 116 orang.   
Variabel dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel bebas yaitu Beban Kerja 
(X1), Dukungan Sosial (X2), dan dua variabel terikat yaitu Burnout (Y1) dan 
Kinerja (Y2).  Pengumpulan data menggunakan alat kuesioner berstruktur tertutup 
dan hasil dari pengumpulan data selanjutnya dianalisis dengan menggunakan 
model persamaan Regresi Linier Berganda (SPSS versi 25).  

 
Hasil penelitian menunjukan bahwa beban kerja, dukungan social 

terhadap burnout dilihat dari t-hitung > t-tabel pengaruh beban kerja terhadap 
burnout (3.651>1.661) sedangkan pengaruh dukungan sosial terhadap burnout 
(1.982>1.661) maka ada pengaruh antara variabel beban kerja, dukungan sosial 
terhadap burnout. Sedangkan persamaan antara beban kerja, dukungan social, dan 
burnout terhadap kinerja dapat dilihat dari hasil dari t-hitung > t-tabel pengaruh 
beban kerja terhadap kinerja (1.995>1.661), dan pengaruh dukungan sosial 
terhadap kinerja (2.874>1.661), maka ada pengaruh antara variable beban kerja 
dan dukungan sosial terhadap kinerja, sedangkan pengaruh burnout terhadap 
kinerja (-2.237<1.661), maka burnout berpengaruh negatif terhadap kinerja. 
 
Kata kunci : Kinerja , Job Burnout, Beban Kerja, dan Dukungan Sosial 
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INTISARI 
 

 
 

Setiap kelembagaan, baik itu pemerintah ataupun swasta tidak akan pernah 

lepas dari administrasi. Salah satu kegiatan dalam administrasi adalah mengelola 

suatu arsip. Mengelola arsip sama dengan mengelola informasi. Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak adalah salah satu lembaga negara 

yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pengelola dan melestarikan 

kearsipan di seluruh Kabupaten Demak serta memberikan pelayanan kearsipan 

dan melakukan pembinaan tata kearsipan kepada seluruh OPD yang terdapat di 

Kabupaten Demak sangat perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan kinerja 

pengelolaan kearsipan agar tidak terjadinya stress dalam bekerja (Job stress). 

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2009) Kinerja adalah hasil kerja 

berkualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya 

yang memiliki 4 indikator kinerja yaitu kualitas, kuantitas, pelaksanan tugas, dan 

tanggung jawab. Salah satu faktor yang dapat menurunkan kinerja menurut 

Goleman adalah beban kerja yang berlebihan dan terlalu banyak yang dikerjakan 

dalam waktu yang singkat dan hampir tanpa dukungan dengan gejala tersebut juga 

akan mengakibatkan burnout sesuai dengan studi Romadhoni LC (2015).  

Menurut Tarwaka (2004) beban kerja merupakan beban yang ditanggung 

tenaga kerja yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Astianto. A (2014) 

menyebutkan yang meyakini serta merasa tugas yang diberikan adalah sebagai 

tantangan yang harus dipecahkan meskitugas tersebut terlalu berlebihan dan tetap 

merasa senang terhadap pekerjaannya. Sebaliknya jika tugas yang diberikan 

diyakini dan dirasakan sebagai sebuah beban maka mereka akan mengalami 

kelelahan baik kelelahan fisik maupun mental yang dapat menurunkan kinerja. 

Untuk factor lainnya yang dapat meningkatkan kinerja adalah banyaknya 

dukungan sosial pada pengelola arsip. Adnyswari (2017) menyebutkan dukungan 

sosial yang diberikan dapat meningkatkan kinerja. untuk pengelola arsip dalam 
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bekerja diharapkan mendapatkan dukungan baik secara emosional, instrumental, 

persahabatan dan informasi. 

Factor lain yang dapat mempengaruhi kinerja adalah burnout. Asi. SP 

(2013) menyebutkan burnout berpengaruh negative terhadap kinerja. Maslach dan 

Jackson (1981) Burnout adalah sindrom kelelahan emosional dan sinisme yang 

sering terjadi di kalangan individu yang melakukan pekerjaan  dari beberapa jenis 

dengan indicator Kelelahan emosional; Depersonalisasi; reduced personal 

accomplishment. 

Berdasarkan uraian diatas pengujian kinerja melalui pengelolaan beban 

kerja, dukungan sosial , dan burnout diharapkan dapat meningkatkan kinerja 

pengelola arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak serta 

OPd Kabuapten Demak. 

Penelitian ini bersifat penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian 

teori melalui pengukuran variable. Dalam penelitian ini pengumpulan data primer 

dilakukan dengan penyebaran kuesioner dengan mengajukan daftar pernyataan 

sesuai dengan indicator masing – masing variable. Setelah terkumpul maka diolah 

menggunakan aplikasi SPSS 25 yang menghasilkan uji validasi dan reliabilitas.  

Untuk  uji hipotesis hasil penelitian menunjukan bahwa beban kerja, 

dukungan social terhadap burnout dilihat dari t-hitung > t-tabel pengaruh beban 

kerja terhadap burnout (3.651>1.661) sedangkan pengaruh dukungan sosial 

terhadap burnout (1.982>1.661) maka ada pengaruh antara variabel beban kerja, 

dukungan sosial terhadap burnout. Sedangkan persamaan antara beban kerja, 

dukungan social, dan burnout terhadap kinerja dapat dilihat dari hasil dari t-hitung 

> t-tabel pengaruh beban kerja terhadap kinerja (1.995>1.661), dan pengaruh 

dukungan sosial terhadap kinerja (2.874>1.661), maka ada pengaruh antara 

variable beban kerja dan dukungan sosial terhadap kinerja, sedangkan pengaruh 

burnout terhadap kinerja (-2.237<1.661), maka burnout berpengaruh negatif 

terhadap kinerja. 
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