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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan menguji secara empirik hubungan antara efikasi 

diri dan persepsi terhadap tuntutan kerja dengan burnout pada perawat Rumah 

Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Populasi dalam penelitian ini adalah perawat 

tetap Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Metode pengambilan sampel 

yang digunakan adalah simpel random sampling dengan jumlah sampel penelitian 

berjumlah 62. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala 

efikasi diri, persepsi terhadap tuntutan kerja, dan burnout. 

Hipotesis pertama yang diajukan adalah ada hubungan antara efikasi diri 

dan persepsi terhadap tuntutan kerja dengan burnout pada perawat Rumah Sakit 

Islam Sultan Agung Semarang. Hipotesis kedua yang diajukan adalah ada 

hubungan negatif antara efikasi diri dengan burnout pada perawat Rumah Sakit 

Islam Sultan Agung Semarang. Hipotesis ketiga yang diajukan adalah ada 

hubungan negatif antara persepsi terhadap tuntutan kerja dengan burnout pada 

perawat Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. 

Hasil analisis data dengan menggunakan analisis regresi diperoleh R = 

0,766 dan F = 96,579 dengan p = 0,000 (p<0,01) yang artinya hipotesis pertama 

diterima, yaitu ada hubungan antara efikasi diri dan persepsi terhadap tuntutan 

kerja dengan burnout pada perawat Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Hasil 

analisis data terhadap hipotesis kedua dan hipotesis ketiga dengan menggunakan 

korelasi parsial diperoleh ry1-2 = -0,705 dengan p = 0,000 (p<0,01) yang artinya 

hipotesis kedua, yaitu ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara efikasi 

diri dengan burnout pada perawat Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Hipotesis 

ketiga dalam penelitian ini diterima dan diperoleh ry1-2 = -0,348 dengan p = 0,006 

(p<0,01), yaitu ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara persepsi 

terhadap tuntutan kerja dengan burnout pada perawat Rumah Sakit Islam Sultan 

Agung. 
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