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ABSTRAK 

Burnout merupakan beban psikologis yang mempengaruhi tampilan fisik, 
dan kelelahan mental yang sering dialami oleh para auditor. Mengingat 
banyaknya faktor yang berpengaruh terhadap burnout, maka penelitian ini 
akan meneliti pengaruh role ambiguity, role conflict, dan role overload 
terhadap burnout pada auditor di KAP Kota Bandung. 
Sampel penelitian yang digunakan sebanyak 47 responden dari 27 Kantor 
Akuntan Publik yang berada di Kota Bandung. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode survey, data yang dikumpulkan diperoleh dari 
studi pustaka dan studi lapangan yang berupa penyebaran kuesioner. Jenis 
penelitiannya termasuk penelitian korelasional dan teknik penarikan sampel 
(sampling) yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan 
teknik acak sederhana (simple random sampling). Hipotesis diuji dengan 
menggunakan teknik analisis regresi berganda. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa secara simultan role ambiguity, role 
conflict, dan role overload mempengaruhi burnout. Namun secara parsial, 
variabel yang mempengaruhi burnout adalah role conflict atau hipotesis 2 
dapat dikonfirmasikan oleh data, sedangkan role ambiguity dan role 
overload tidak mempengaruhi burnout, artinya hipotesis 1 dan 3 tidak dapat 
dikonfirmasikan oleh data. Besarnya koefisien determinasi (R square) adalah 
sebesar 0,267. Hal ini berarti bahwa 26,7 persen variabel dependen yaitu 
burnout dapat dijelaskan oleh tiga variabel independen yaitu role ambiguity, 
role conflict, dan role overload, sedangkan sisanya sebesar 73,3 persen 
burnout dijelaskan oleh variabel atau sebab-sebab lain diluar model. 

Kata Kunci : Role Ambiguity, Role Conflict, Role Overload, Burnout 

 

I. PENDAHULUAN 

Auditor adalah profesi yang erat berhubungan dengan kondisi stres karena 

banyaknya tekanan peran dalam pekerjaan (Bamber, et al 1989). Dalam penelitian Cohen, et 

al (1988) dinyatakan bahwa profesi akuntan merupakan salah satu dari sepuluh profesi yang 

mengandung tingkat stres tertinggi di Amerika Serikat. Salah satu sumber dari stres adalah 

terperangkapnya auditor dalam situasi di mana auditor tidak dapat lepas dari tekanan peran 
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(role stress) dalam pekerjaan. Penelitian Kahn, et al (1964) menyatakan bahwa tekanan 

dalam pekerjaan muncul karena adanya dua kondisi yang sering dihadapi oleh auditor, yaitu 

ambiguitas peran (role ambiguity) dan konflik peran (role conflict).  

Ambiguitas peran (role ambiguity) menurut Yousef (2002), yaitu situasi dimana 

individu tidak memiliki arah yang jelas mengenai harapan akan perannya dalam organisasi.  

Selanjutnya, Leigh, et al (1988) dalam Nimran (2004:102) menyatakan konflik peran itu 

merupakan hasil dari ketidakkonsistenan harapan-harapan berbagai pihak atau persepsi 

adanya ketidakcocokan antara tuntutan peran dengan kebutuhan, nilai-nilai individu dan 

sebagainya. 

Selain faktor konflik peran dan ambiguitas peran, Schick, et al (1990) menyatakan 

bahwa tekanan peran pada auditor juga disebabkan karena beratnya beban pekerjaan yang 

menimbulkan kelebihan beban kerja (role overload). Role overload terjadi ketika auditor 

memiliki beban pekerjaan sangat berat yang tidak sesuai dengan waktu dan kemampuan 

yang dimiliki.  

Mondy, et al (1990:490) menyatakan bahwa role overload merupakan tipe konflik 

peran yang lebih kompleks, terjadi ketika harapan yang dikirimkan pada pemegang peran 

dapat digabungkan akan tetapi kinerja mereka melampaui jumlah waktu yang tersedia bagi 

orang yang melaksanakan aktivitas yang diharapkan. Penelitian Almer dan Kaplan (2002) 

menemukan indikasi bahwa role ambiguity, role conflict, dan role overload berpengaruh 

terhadap burnout. 

Leiter dan Maslach (1999) menjelaskan mengenai burnout secara operasional yaitu 

berdasarkan batasan ini maka dapat ditentukan kapan seseorang telah mengalami burnout, 

caranya adalah dengan meneliti gejala-gejala kekeringan emosional, adanya depersonalisasi 

dan penurunan rasa keberhasilan dalam melakukan tugas sehari-hari. Cordes dan Dougherty 

(1993) menyatakan bahwa burnout menyebabkan performance sesorang menurun. 

Terdapat hasil penelitian yang tidak konsisten dengan temuan riset terdahulu dalam 

menjelaskan pengaruh role ambiguity, role conflict, dan role overload terhadap burnout. 

Beberapa tingkat ambiguitas diperlukan untuk memotivasi, tetapi hasilnya negatif beberapa 

intervensi strategi praktis untuk mengurangi ambiguitas peran dibahas khususnya klarifikasi 

peran, peran dan strategi negosiasi potensial untuk pengambilan keputusan partisipatif 

(Bauer dan Simmon, 2006). Begitupun dengan  Jawahar, et al (2007) yang mengemukakan 

bahwa perbedaan individu dalam kemampuan politik dan persepsi dukungan organisasi akan 

berhubungan negatif dengan burnout dan juga akan memberikan hubungan antara role 

conflict yang dirasakan dan burnout. 
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Fong (1990), menjelaskan dukungan sosial tidak berfungsi sebagai penyangga efek 

negatif dari role overload terhadap burnout. Disimpulkan bahwa upaya pengentasan 

kelelahan langsung harus mengatasi tingkat role overload atau kurangnya dukungan. Setiap 

usaha untuk mengurangi hubungan kelelahan overloading hanya memperkuat jumlah 

bantuan, tetapi tidak efektif. 

Dubreuil, (2009) dalam penelitian mereka menunjukkan kurangnya hubungan sosial 

memberikan efek merugikan dari ambiguitas peran dan konflik peran dalam pengembangan 

burnout. Sehingga salah satu cara untuk menghindari burnout adalah dengan meningkatkan 

tingkat kesadaran yang lebih besar dari tanda-tanda awal burnout. Keller (1975) 

menunjukkan bahwa peran ambiguitas dan konflik peran memiliki penyebab yang berbeda 

dan solusi potensial yang berbeda, walaupun mereka telah terbukti terkait dan berhubungan 

negatif dengan kepuasan kerja, keterlibatan kerja, kinerja, ketegangan, dan kecenderungan 

untuk meninggalkan pekerjaan (Rizzo, et al 1970). Jackson, et al (1998) menunjukkan 

bahwa ambiguitas peran juga merupakan faktor penting bagi pengembangan burnout.  

Dalam penelitian Murtiasari (2007), menyatakan bahwa burnout yang dialami oleh auditor 

terbukti akan mempengaruhi hasil kerjanya, sehingga berakibat pada rendahnya kepuasan 

kerja dan kinerja kerja yang menurun. 

Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Masclah dan Jackson (1981) 

menemukan tingginya hubungan antara role conflict dengan aspek kelelahan emosional 

dalam burnout yang ditandai dengan gejala sakit kepala, sakit perut dan rasa khawatir 

berlebihan. Penelitian ini juga menghasilkan temuan adanya hubungan antara tingginya role 

ambiguity dan role overload dengan pengurasan energi dan kelelahan mental yang berakibat 

pada meningkatnya tingkat emosional seseorang. 

Penelitian ini berusaha mengkaji kembali pengaruh role ambiguity, role conflict, dan 

role overload terhadap burnout pada auditor yang bekerja di berbagai kantor akuntan publik 

di Bandung. 

 

II. REVIEW LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Penelitian ini didasarkan pada Teori Peran Kahn, et al (1964), teori ini menekankan 

sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang 

ditempatinya baik di lingkungan kerja maupun masyarakat. Teori Peran mencoba untuk 

menjelaskan interaksi antar individu dalam organisasi, berfokus pada peran yang mereka 

mainkan. Peran perilaku dipengaruhi oleh harapan peran untuk perilaku yang sesuai dalam 

posisi ini, dan perubahan perilaku peran terjadi melalui proses yang berulang-ulang 
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(Thompson, 2001). Sedangkan menurut Barker (1999) Teori Peran yaitu ”Sekelompok 

konsep, berdasarkan survei dan antropologi sosial-budaya, yang berhubungan dengan 

bagaimana orang-orang yang dipengaruhi dalam perilaku mereka dengan berbagai posisi 

sosial yang mereka pegang dan harapan yang menyertai posisi tersebut.” 

Kantz dan Kahn (1978) menyatakan bahwa individu akan mengalami konflik dalam 

dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan 

pada diri seseorang. Woelf dan Snoeck (1962) tekanan peran dalam pekerjan (role stress) 

menunjukkan seberapa luas ekspektasi serangkaian peran anggota organisasi menghadapi 

situasi yang mengandung tiga dimensi, yaitu ketidakjelasan peran (role ambiguity), 

ketidaksesuaian peran sehingga antar peran bertentangan satu dengan lainnya (role conflict) 

dan beratnya tekanan dalam pekerjaan (role overload). 

Pada tahun 1974, Freudenberger dalam Murtiasari (2007) memperkenalkan istilah 

burnout untuk menggambarkan ketidakmampuan seseorang untuk beroperasi secara efektif 

dalam pekerjaan sebagai akibat stres kerja terkait yang berkepanjangan dan luas. Burnout 

sebagai suatu bentuk respon stress yang harus dipandang sebagi suatu proses yang diawali 

oleh adanya ketidakseimbangan, kesenjangan atau diskrepansi antara tuntutan dan sumber 

daya individu yang menimbulkan kondisi strain (ketegangan). 

 

2.1.  Hubungan Role Ambiguity dan Burnout 

Yousef (2002), mendeskripsikan ambiguitas peran sebagai situasi dimana individu 

tidak memiliki arah yang jelas mengenai harapan akan perannya dalam organisasi. 

Kemudian Lapopolo (2002) menyebutkan bahwa ambiguitas peran muncul ketika seseorang 

karyawan merasa bahwa terdapat banyak sekali ketidakpastian dalam aspek-aspek peran atau 

keanggotaan karyawan tersebut dalam kelompok. 

Murtiasari (2007), melakukan penelitian tentang pengaruh role ambiguity, terhadap 

burnout pada auditor yang bekerja pada KAP di seluruh Indonesia. Dan dari hasil 

penelitiannya menghasilkan pengaruh positif secara langsung ambiguitas peran (role 

ambiguity) terhadap burnout dengan nilai loading sebesar 0,28. 

Diperkuat dengan temuan Dubreuil, et al (2009), dalam penelitian mereka yang 

menunjukkan kurangnya hubungan sosial memberikan efek merugikan dari ambiguitas peran 

dalam pengembangan burnout. Sehingga salah satu cara untuk menghindari burnout adalah 

dengan meningkatkan tingkat kesadaran yang lebih besar dari tanda-tanda awal burnout 

karena konflik peran berpengaruh positif terhadap burnout. 
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Penelitian Dubreuil, et al (2009) ini, menggunakan sampel dari 263 peserta yang 

berbahasa Perancis (laki-laki 42,5%; rata-rata berusia 37,41 tahun; tingkat partisipasi 

55,3%), diambil dari sembilan organisasi yang terletak di provinsi Quebec di Kanada. 

Kurang dari sepertiga peserta mempunyai gelar sarjana (29,5%), 32,1% telah menyelesaikan 

sekolah menengah, dan 34,5% telah menyelesaikan CEGEP (sebuah lembaga Quebec 

transisi antara sekolah tinggi dan universitas). Yang terakhir, 8,5% dari peserta eksekutif, 

10,4% adalah supervisor, dan 81,1% adalah karyawan tingkat pertama. Tiga prosedur 

pengumpulan data yang berbeda digunakan. Prosedur pertama, kuesioner diberikan langsung 

di tempat kerja oleh tim peneliti (8,4%, dengan tingkat partisipasi 71,0%). Pewawancara 

bertemu semua relawan dalam sebuah ruangan, membaca petunjuk, menjawab pertanyaan 

dan membagikan kuesioner. Prosedur kedua, kuesioner diberikan kepada karyawan secara 

langsung oleh pihak yang bertanggung jawab atas proyek dalam organisasi (55,1%, dengan 

tingkat partisipasi 55,8%). Orang ini menggambarkan proyek kepada karyawan, 

mengundang mereka untuk berpartisipasi, membaca instruksi, membagikan kuesioner dan 

memastikan tindak lanjut yang tepat. Di beberapa organisasi, orang tersebut mengumpulkan 

semua para relawan dalam sebuah ruangan dan mengumpulkan kuesioner di akhir. Prosedur 

ketiga, kuesioner individual diserahkan kembali dengan amplop untuk relawan oleh seorang 

anggota tim peneliti, yang menjelaskan proyek dan membaca petunjuk (36.5%, dengan 

tingkat partisipasi 51,9%). 

Moderating potensi peran kualitas hubungan sosial karyawan dengan rekan-rekan 

mereka dan kualitas hubungan mereka dengan penyelia mereka pada hubungan antara stres 

peran dan kelelahan diuji dalam satu set akhir hirarki regresi berganda. Ambiguitas peran 

(role ambiguity), konflik peran (role conflict) dan kualitas hubungan karyawan dengan 

atasan mereka muncul sebagai prediktor signifikan dari kelelahan (burnout). Tiga prediktor 

yang bermakna, menjelaskan adanya pengaruh ambiguitas peran terhadap kelelahan 

(burnout) sebesar 32,9% (Dubreuil, 2009). 

 

2.2. Hubungan Role Conflict dan Burnout 

Brief, et al (1980) dalam Nimran (2004:101) mendefinisikan konflik peran sebagai 

“the incongruity of expectation associated with a role”. Jadi konflik peran adalah adanya 

ketidakcocokan antara harapan-harapan yang berkaitan dengan suatu peran. Secara lebih 

spesifik Leigh, et al (1988) dalam Nimran (2004:102) menyatakan “Role conflict is the result 

of an employee facing the inconsistent expectations of various parties or personal needs, 

values, etc.”. Artinya, konflik peran itu merupakan hasil dari ketidakkonsistenan harapan-
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harapan berbagai pihak atau persepsi adanya ketidakcocokan antara tuntutan peran dengan 

kebutuhan, nilai-nilai individu dan sebagainya. 

Berdasarkan penelitian Murtiasari (2007), pengaruh konflik peran (role conflict) 

terhadap burnout menunjukkan nilai yang signifikan dengan nilai loading sebesar 0,27. 

Sehingga konflik peran berpengaruh positif terhadap burnout. 

Jawahar, et al (2007), mengemukakan bahwa perbedaan individu dalam kemampuan 

politik dan persepsi dukungan organisasi akan berhubungan negatif dengan burnout dan juga 

akan memberikan hubungan antara role conflict yang dirasakan dan burnout. Jadi role 

conflict berpengaruh positif terhadap burnout. 

Penelitian Jawahar, et al (2007) menggunakan karyawan yang bekerja di sebuah 

organisasi pengembangan perangkat lunak yang terletak di Pantai Barat Amerika Serikat 

sebagai objeknya. Survei dibagikan kepada 171 karyawan. Untuk menguji hipotesisnya, 

mereka menggunakan analisis regresi. Persepsi konflik peran, keterampilan politik dan 

dukungan organisasi dirasakan menjelaskan 29% dari perbedaan dalam kelelahan emosional 

Dari variabel-variabel ini, hanya dirasakan konflik peran dan dukungan organisasi dirasakan 

menjelaskan unik varians dalam kelelahan emosional.  

Peran konflik (role conflict) berhubungan dengan kelelahan emosional (burnout), 

pada tingkat dukungan organisasi yang rendah hubungan tersebut dapat dirasakan, tetapi 

pada tingkat dukungan organisasi tinggi, hubungannya tidak dapat dirasakan (Jawahar, et al , 

2007).  

 

2.3.  Hubungan Role Overload dan Burnout 

Mondy, et al (1990:490) menyatakan bahwa role overload merupakan tipe konflik 

peran yang lebih kompleks, terjadi ketika harapan yang dikirimkan pada pemegang peran 

dapat digabungkan akan tetapi kinerja mereka melampaui jumlah waktu yang tersedia bagi 

orang yang melaksanakan aktivitas yang diharapkan. 

Fong (1990), menjelaskan dukungan sosial tidak berfungsi sebagai penyangga efek 

negatif dari role overload terhadap burnout. Disimpulkan bahwa upaya pengentasan 

kelelahan langsung harus mengatasi tingkat role overload atau kurangnya dukungan. Setiap 

usaha untuk mengurangi hubungan kelelahan overloading hanya memperkuat jumlah 

bantuan, tetapi tidak efektif. Penelitian Masclah (1999) menghasilkan temuan adanya 

hubungan antara tingginya role overload dengan penguasaan energi dan kelelahan mental 

yang berakibat pada meningkatnya tingkat emosional seseorang. 
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Murtiasari (2007), melakukan penelitian tentang pengaruh role ambiguity, role 

conflict, dan role overload terhadap burnout pada auditor yang bekerja pada KAP di seluruh 

Indonesia. Populasi penelitian adalah auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di 

seluruh Indonesia yang terdaftar pada Direktori Kantor Akuntan Publik tahun 2004. Prosedur 

penentuan sampel dilakukan secara non probabilitas  atau pemilihan non random yaitu 

dengan pengambilan sampel secara nyaman (convinience sampling). Sampel yang diambil 

adalah auditor yang menduduki jabatan sebagai manajer, partner, auditor senior, dan auditor 

yunior di 46 KAP seluruh Indonesia. Pengujian hipotesisnya menggunakan model persamaan 

struktural (Structural Equation Model). Dalam penelitian tersebut Murtiasari (2007) juga 

menyatakan bahwa pengaruh kelebihan beban kerja (role overload) terhadap burnout adalah 

sebesar 0,33. Hasil tersebut membuktikan bahwa role overload berpengaruh positif terhadap 

tingginya tingkat burnout. 

Berdasarkan logika dari hasil penelitian diatas serta simpulan dari landasan teori 

yang ada, maka dapat digambarkan sebagai berikut: 

 
Gambar 1.1 Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1H : Ambiguitas peran (role ambiguity) berpengaruh positif terhadap burnout. 

2H : Konflik peran (role conflict) berpengaruh positif terhadap burnout. 

3H : Kelebihan peran (role overload) berpengaruh positif terhadap burnout. 

 

 

 

 

 

Role Ambiguity 
(Ambiguitas Peran) 

Role Conflict 
(Konflik Peran) 

Role Overload 
(Kelebihan Peran) 

Burnout 
(Kelelahan) 
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III. METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN 

Populasi target dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada Kantor 

Akuntan Publik di Kota Bandung yang berada pada hirarki kepegawaian Partner, 

Manajer/Asistem Manajer, Supervisor, dan staf yang terdiri atas akuntan Senior dan Akuntan 

Junior. Berdasarkan catatan Direktori Kantor Akuntan Publik pada tahun 2010 yang 

dipublikasikan oleh Institut Akuntan Publik (IAPI), di Bandung terdapat 27 Kantor Akuntan 

Publik yang beroperasi, sedangkan mengenai jumlah auditor yang bekerja pada KAP di Kota 

Bandung tidak terdapat data yang akurat. Teknik penarikan sampel (sampling) yang 

digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik acak sederhana (simple 

random sampling). Sampel yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebanyak 47 orang 

auditor yang bekerja di kantor akuntan publik yang berada di wilayah Kotamadya Bandung. 

 Instrumen pengukuran adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner. Ambiguitas peran (role ambiguity), konflik peran (role conflict), dan kelebihan 

peran (role overload) diukur dengan kuesioner Rizzo et al (1970). Item ini dinilai pada skala 

Likert-type lima poin. Jadi ukuran yang digunakan dalam role conflict dan role ambiguity 

didasarkan pada tanggapan subjek terhadap skala yang dimulai dari angka  1 (Sangat Tidak 

Setuju) sampai angka 5 (Sangat Setuju). 

Burnout diukur dengan MBI-GS (Maslach Burnout Inventory-General Survey, 

Maslach, 1996). Kelelahan emosional (burnout) dinilai pada skala Likert-type enam poin. 

Dalam penelitian ini, pengukuran global gabungan kejenuhan akan digunakan. Jadi ukuran 

yang digunakan didasarkan pada tanggapan subjek terhadap skala yang dimulai dari angka  1 

(Beberapa kali dalam setahun) sampai angka 6 (Setiap hari). 

  Model pemecahan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi berganda. Analisis regresi merupakan salah satu analisis yang menjelaskan tentang 

akibat-akibat dan besarnya akibat yang ditimbulkan oleh satu atau lebih variabel bebas 

terhadap satu variabel terikat (Sudarmanto, 2005:1) 

 

IV. TEMUAN – TEMUAN 

4.1. Pengujian Kualitas Instrumen Pengukuran 

Berikut ini tersaji resume dari hasil pengujian validitas dan reliabilitas instrumen 

pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini untuk masing-masing variabelnya :  

 

 



Jurnal	Sains	Manajemen	&	Akuntansi	
Vol.	III	No.	2/November/2011	

 

Ferdiansyah	&	Ira	Rachmawati	Purnima	
Pengaruh	Role	Ambiguity,	Role	Conflict,	dan	Role	Overload	terhadap	Burnout	
 

Tabel 1. 
Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

Variabel 
Koefisien 
Pearson 

Koefisien 
Cronbach-Alpha 

Role Ambiguity 0,651 -  0,809 0,781 

Role Conflict 0,654 - 0,822 0,838 

Role Overload 0,523 - 0,834 0,731 

Burnout 0,381 - 0,805 0,890 

 

Berdasarkan tabel 1 diatas maka dapat disimpulkan bahwa semua item dari instrumen 

pernyataan mengenai variabel yang menjadi kepentingan dinyatakan valid. Dikarenakan 

semua hasil korelasi tiap item dengan total item melampaui kriteria yang ditetapkan yaitu 

0.30. Dan masing-masing instrumen pengukuran adalah reliabel karena koefisien Cronbach 

Alpha dari masing-masing variabel adalah lebih besar dari 0.60. 

 

4.2. Tanggapan Responden 

 
Tabel 2. 

Tanggapan Responden 
 

Variabel 
Kisaran 

Rata-Rata 
Rata-Rata 

Total 
Nilai 

Tengah 
Role Ambiguity 3,87 - 4,19 4,00 3 

Role Conflict 1,72 - 2,62 2,34 3 

Role Overload 2,26 - 3,60 2,70 3 

Burnout 1,53 - 4,36 2,78 3 

 

  Berdasarkan tanggapan responden pada tabel diatas dapat diambil suatu kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Sebagian besar responden menyatakan “setuju” pada item pernyataan tersebut. Hal 

tersebut membuktikan bahwa para auditor mengetahui dengan jelas peran mereka 

di tempat kerja dan pekerjaannya. 

2. Sebagian besar responden menyatakan (tidak setuju) pada item pernyataan tersebut. Hal 

tersebut membuktikan bahwa para auditor memiliki tingkat konflik peran yang rendah. 

3. Sebagian besar responden menyatakan netral pada item pernyataan tersebut. Hal tersebut 

membuktikan bahwa mereka tidak mengalami kelebihan peran. 
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4. Sebagian besar auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik memiliki tingkat burnout 

yang jarang di tempat mereka bekerja sekarang. Sebagian besar responden menyatakan 

bahwa mereka hanya mengalami burnout beberapa kali dalam sebulan. 

 

4.3. Analisis Korelasi 

Analisis korelasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar nilai koefisien 

korelasi antara variabel independen dengan variabel dependen. Hasil yang lebih rincinya 

dijelaskan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3. 
Correlation 

 

 RC RA RO BR 
RC Pearson Correlation 1 -,310(*) ,246 ,487(**) 

Sig. (2-tailed)  ,034 ,095 ,001 
N 47 47 47 47 

RA Pearson Correlation -,310(*) 1 -,193 -,308(*) 
Sig. (2-tailed) ,034  ,195 ,035 
N 47 47 47 47 

RO Pearson Correlation ,246 -,193 1 ,086 
Sig. (2-tailed) ,095 ,195   ,565 
N 47 47 47 47 

BR Pearson Correlation ,487(**) -,308(*) ,086 1 
Sig. (2-tailed) ,001 ,035 ,565   
N 47 47 47 47 

 *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh antara lain dua variabel 

independen yang memiliki korelasi positif dan signifikan yaitu variabel Role Conflict dengan 

Burnout, dengan koefisien korelasi (0,487) pada tingkat signifikansi (0,01) dan variabel Role 

Ambiguity yang memiliki korelasi negatif dan signifikan dengan Burnout, dengan koefisien 

korelasi sebesar (-0,308) pada tingkat signifikansi (0,05). Sedangkan korelasi antara variabel 

Role Overload terhadap Burnout adalah tidak signifikan.  

 

4.4. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji ada tidaknya hubungan antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. Adapun pengujian hipotesis statistiknya dilakukan 
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dengan dua pengujian, yaitu uji F (uji Simultan) dan uji t (uji individual). Dapat dilihat dari 

tabel berikut ini : 

 
Tabel 4 

ANOVA (b) 
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8,243 3 2,748 5,230 ,004(a) 

  Residual 22,590 43 ,525     

  Total 30,833 46      

a  Predictors: (Constant), RO, RA, RC 
b  Dependent Variable: BR 

 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program software SPSS versi 

14.0 for windows, diperoleh nilai signifikansi sebesar (0,004) dan signifikan pada (0,05). Hal 

ini berarti role conflict, role ambiguity, dan role overload secara bersama-sama (simultan) 

berpengaruh terhadap variabel burnout. 

Tabel 5 
Coefficients (a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,982 1,302  2,290 ,027

RC ,557 ,176 ,445 3,173 ,003

RA -,315 ,240 -,182 -1,314 ,196

RO -,092 ,213 -,058 -,429 ,670

a  Dependent Variable: BR 

 

Dari tabel uji t diatas beberapa hal dapat dikemukakan sebagai berikut : 

 Variabel Role Ambiguity memiliki nilai signifikansi sebesar (0,196) pada tingkat 

signifikansi (0,05). Karena 0,196 > 0,05 maka Hipotesis kerja (H1) yang berbunyi 

“Role Ambiguiy berpengaruh positif terhadap Burnout”, tidak dapat 

dikonfirmasikan oleh data. 
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 Variabel Role Conflict memiliki nilai signifikansi sebesar (0,003). Ketentuan 

pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya 

nilai signifikansi. Jika signifikansi lebih kecil atau sama dengan 0,05 (≤0,05) 

maka hipotesis kerja diterima dan sebaliknya. Hasil penelitian diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,003 < 0,05; maka disimpulkan bahwa hipotesis kerja (H2) 

yang berbunyi “ RoleConflict berpengaruh positif terhadap Burnout”, dapat 

dikonfirmasikan oleh data. 

 Variabel Role Overload memiliki nilai signifikansi sebesar (0,670) pada tingkat 

signifikansi (0,05). Karena 0,670 > 0,05 maka Hipotesis kerja (H3) yang berbunyi 

“Role Overload berpengaruh positif terhadap Burnout”, tidak dapat 

dikonfirmasikan oleh data.  

 

Tabel 6 
Model Summary 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,517(a) ,267 ,216 ,72481 

a  Predictors: (Constant), RO, RA, RC 

Pada tabel 6 menunjukkan bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai 

R2 sebesar 0,267. Hal ini berarti bahwa 26,7% variabel dependen yaitu Burnout dapat 

dijelaskan oleh tiga variabel independen yaitu Role Ambiguity, Role Conflict, dan Role 

Overload, sedangkan sisanya sebesar 73,3% Burnout dijelaskan oleh variabel atau sebab-

sebab lannya diluar model. 

 

V.  DISKUSI, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa burnout dapat dijelaskan oleh role 

ambiguity, role conflict, dan role overload, karena walaupun secara parsial diperoleh hasil 

bahwa variabel role ambiguity dan role overload memiliki koefisien dengan arah negatif, 

sedangkan variabel role conflict memiliki koefisien arah positif. Hal ini bahwa peningkatan 

role ambiguity dan role overload cenderung memiliki tingkat burnout yang rendah. 

Sedangkan peningkatan role conflict akan cenderung memiliki tingkat burnout yang tinggi. 



Jurnal	Sains	Manajemen	&	Akuntansi	
Vol.	III	No.	2/November/2011	

 

Ferdiansyah	&	Ira	Rachmawati	Purnima	
Pengaruh	Role	Ambiguity,	Role	Conflict,	dan	Role	Overload	terhadap	Burnout	
 

Dengan demikian hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian sebelumnya 

dimana dalam penelitian Almer dan Kaplan (2002) dan Murtiasari (2007) menemukan 

indikasi bahwa role ambiguity, role conflict, dan role overload berpengaruh terhadap 

burnout. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Masclah dan Jackson (1981) 

menemukan tingginya hubungan antara role conflict dengan aspek kelelahan emosional 

dalam burnout yang ditandai dengan gejala sakit kepala, sakit perut dan rasa khawatir 

berlebihan. Penelitian ini juga menghasilkan temuan adanya hubungan antara tingginya role 

ambiguity dan role overload dengan pengurasan energi dan kelelahan mental yang berakibat 

pada meningkatnya tingkat emosional seseorang. 

Dari hasil pengujian pada hipotesis pertama, menunjukkan bahwa role ambiguity 

berpengaruh negatif dan signfikan terhadap burnout. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian 

Jefrey et al, (2006) dan Dubreuil et al, (2009) yang menyatakan bahwa role ambiguity 

berpengaruh negatif dan signfikan terhadap burnout. Hal ini dapat dilihat dari beberapa 

tingkat ambiguitas diperlukan untuk memotivasi, tetapi hasilnya negatif, beberapa intervensi 

strategi praktis untuk mengurangi ambiguitas peran, dan dalam penelitian mereka 

menunjukkan kurangnya hubungan sosial memberikan efek merugikan dari ambiguitas peran 

dalam pengembangan burnout. Sehingga salah satu cara untuk menghindari burnout adalah 

dengan meningkatkan tingkat kesadaran yang lebih besar dari tanda-tanda awal burnout. 

Tetapi hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Almer dan 

Kaplan (2002), Murtiasari (2007), Masclah dan Jackson (1981), dan Jackson et al (1986) 

yang menyatakan bahwa role ambiguity berpengaruh positif terhadap burnout, bahwa 

ambiguitas peran juga merupakan faktor penting bagi pengembangan burnout. Hal ini dapat 

dilihat dari hubungan antara tingginya role ambiguity dengan pengurasan energi dan 

kelelahan mental yang berakibat pada meningkatnya tingkat emosional seseorang. Hal 

tersebut dikarenakan para auditor tidak memiliki arah yang jelas mengenai harapan akan 

perannya dalam organisasi (pekerjaan). 

Dari hasil pengujian pada hipotesis kedua ini dapat dilihat bahwa perubahan tingkat 

role conflict  terhadap perubahan burnout memiliki tanda positif.  Almer dan Kaplan (2002), 

Murtiasari (2007), Masclah dan Jackson (1981) menyatakan bahwa ada pengaruh positif dan 

signifikan antara role conflict dengan burnout karena semua menunjukkan nilai yang 

signifikan. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Jawahar et al (2007) 

penelitian tersebut menemukan tingginya hubungan antara role conflict dengan aspek 

kelelahan emosional dalam aspek kelelahan emosional dalam burnout yang ditandai dengan 

gejala sakit kepala, dan menunjukkan bahwa konflik peran memilki penyebab yang berbeda. 
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Artinya perbedaan individu dalam kemampuan politik dan persepsi dukungan organisasi 

akan berhubungan negatif dengan burnout dan juga akan memeberikan hubungan antara role 

conflict yang dirasakan dan burnout. Jadi role conflit berpengaruh positif terhadap burnout. 

Begitupun dengan hasil penelitian Dubreuil (2009) yang mendukung penelitian ini, 

dalam penelitian mereka menunjukkan kurangnya hubungan sosial memberikan efek 

merugikan dari konflik peran dalam pengembangan burnout. Sehingga salah satu cara untuk 

menghindari burnout adalah dengan meningkatkan tingkat kesadaran yang lebih besar dari 

tanda-tanda awal burnout karena konflik peran berpengaruh positif terhadap burnout.  

Dari hasil penelitian ini variabel role overload ditemukan tidak memiliki pengaruh 

terhadap burnout. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan peneliti Almer dan Kaplan 

(2002), Murtiasari (2007), Masclah dan Jackson (1981), Mondy et al, (1990:490) yang 

menyatakankan bahwa role overload merupakan  tipe konflik peran yang lebih kompleks, 

terjadi ketika harapan yang dikirimkan pada pemegang peran dapat digabungkan akan tetapi 

kinerja melampaui jumlah waktu yang tersedia bagi orang yang melaksanakan aktivitas yang 

diharapkan. 

Namun menurut Fong (1990) menjekaskan dukungan sosial tidak berfungsi sabagai 

penyangga efek negatif dari role overload terhadap burnout. Disimpulkan bahwa upaya 

pengentasan kelelahan langsung harus mengatasi tingkat role overload atau kurangnya 

dukungan. Setiap usaha untuk mengurangi hubungan kelelahan overloading hanya 

memperkuat jumlah bantuan, tetapi tidak efektif. 

Selanjutnya beberapa keterbatasan yang dihadapi peneliti dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Waktu penyebaran kuesioner ternyata kurang tepat karena bulan Januari merupakan 

waktu busy session bagi KAP sehingga jumlah kuesioner yang kembali tidak sesuai 

dengan target yang diharapkan. 

2. Karena penelitian ini dilakukan dalam satu saat tertentu saja (cross sectional), sulit untuk 

melihat perilaku yang ditunjukkan auditor dalam rentang waktu panjang.  

3. Dalam penelitian ini tidak membedakan hirarki auditor dalam kantor Akuntan Publik, 

sehingga tidak diketahui perbedaan tingkat burnout yang dialami oleh masing-masing 

hiararki auditor.  

4. Keterbatasan terakhir yang merupakan kelemahan umum penggunaan metode survey 

yaitu sulitnya mengendalikan responden, sehingga mungkin bisa menggunakan metode 

lain atau setidaknya memastikan kepada setiap pimpinan KAP untuk bersedia 

bekerjasama dalam bentuk kontrak kerjasama dalam proses dan hasil penelitian. 
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