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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
A. Permasalahan 

 

 
1. Latar Belakang Masalah 

Diawal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru 

yaitu coronavirus jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut Coronavirus 

disease 2019 (COVID-19). Diketahui, asal mula virus ini berasal dari Wuhan, 

Tiongkok. Ditemukan pada akhir Desember tahun 2019. Sampai saat ini sudah 

dipastikan terdapat 65 negara yang telah terjangkit virus satu ini. (Data WHO, 1 

Maret 2020) (PDPI, 2020) 

Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh tipe baru 

coronavirus dengan gejala umum demam, kelemahan, batuk, kejang dan diare 

(WHO, 2020; Repici et al., 2020). Pada Desember 2019, sejumlah pasien dengan 

pneumonia misterius dilaporkan untuk pertama kalinya di Wuhan, Cina (Phelan, 

Katz, & Gostin, 2020). Virus ini telah dinamai sindrom pernapasan akut parah 

coronavirus 2 (SARS-CoV-2) dan dapat bergerak cepat dari manusia ke manusia 

melalui kontak langsung (Li et al., 2020; Rothe et al., 2020). 

Coronavirus disease 2019 atau disebut juga COVID-19 saat ini menjadi 

pandemi hampir di seluruh negara di dunia. Wabah pandemi ini memiliki dampak 

negatif pada kesehatan fisik dan psikologis individu dan masyarakat (Banerjee, 

2020; Brooke dkk., 2020; Zhang dkk., 2020). Menurut Brooks dkk. (2020), 

dampak psikologis selama pandemi diantaranya gangguan stres pascatrauma (post-

traumatic stress disorder), kebingungan, kegelisahan, frustrasi, ketakutan akan 

infeksi, insomnia dan merasa tidak berdaya. Bahkan beberapa psikiatris dan 

psikolog mencatat hampir semua jenis gangguan mental ringan hingga berat dapat 

terjadi dalam kondisi pandemik ini. Bahkan kasus xenofobia1 dan kasus bunuh diri 

karena ketakutan terinfeksi virus sudah mulai bermunculan.(Fadli et al., 2020) 

Data jumlah kasus Covid di indonesia dirawat, 100,564. Terkomfirmasi 

1.682.004 + 4.730. sembuh, 1.535.491. meninggal, 45.949. (www.covid.go. Id last 

update 03-05-2021, 18.40). Dari data yang diperoleh kasus covid di indonesia 

masih banyak, dan semakin hari meningkat.dengan adanya peningkatan kasus 

http://www.covid.go/
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tersebut banyak yang sudah terkonfrimasi tetapi tidak mau mengutarakannya, yang 

membuat banyak orang gampang tertular. 

Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

340/MENKES/PER/III/2010, dikemukakan bahwa rumah sakit adalah institusi 

pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan 

secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat 

darurat. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan 

kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit 

Dalam pengorganisasian rumah sakit tidak akan terlepas dari sumber daya 

manusia (SDM) yang ada dalam organisasi rumah sakit tersebut. Manajemen 

sumber daya manusia pada hakekatnya merupakan bagian integral dari keseluruhan 

manajemen rumah sakit dan sumber daya manusia adalah merupakan modal dan 

kekayaan yang terpenting dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan di rumah sakit. 

Saat ini keberhasilan sebuah rumah sakit sangat ditentukan oleh pengetahuan, 

keterampilan, kreativitas, danmotivasi staff dan karyawannya. 

Menurut Hasibuan (2009) sumber daya manusia adalah kemampuan 

terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya 

ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya 

dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.(Widanianti & Suarjana, 

2020) 

Seluruh karyawan memiliki job description masing-masing yang sudah 

ditentukan oleh pihak manajemen rumah sakit, tetapi implementasinya belum 

dilaksanakan secara maksimal. Dimana pegawai rumah sakit masih menghadapi 

pasien covid tanpa adnya APD yang lengkap serta para pegawai masih belum 

mengetahui apakah pasien positif atau tidaknya, pada saat memberikan pelayanan 

kepada pasien baru di rumah sakit. 

 

Salah satu bagian yang penting dalam hidup manusia adalah bekerja dan 

pada umumnya manusia menghabiskan banyak waktunya di tempat kerja (Hasan, 

2004). Hasil survei yang dilakukan oleh firma konsultan Tower Perrin (dalam 

Scroggins, 2008) menunjukkan bahwa kebermaknaan kerja sekarang dipandang 

oleh para pekerja sebagai hal yang lebih bernilai jika dibandingkan dengan hadiah 

eksternal yang diterima. 

Pengertian kinerja merujuk pada tingkat keberhasilan melaksanakan tugas 

serta kemampuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik 
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dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik (Donelly, 

Gibson and Ivancevich, 1994) 

Yaktiningsasi (1994) mendefinisikan bekerja sebagai suatu kegiatan yang 

menghasilkan sesuatu yang bernilai bagi orang lain, dan dalam pelaksanaannya 

mereka harus berafiliasi dengan organisasi kerja yang formal. 

Bekerja mengandung fungsi-fungsi psikologis. Hal ini sesuai dengan ASA 

(Attraction- Selection-Attrition) Cycle, yang menyebutkan bahwa individu yang 

berbeda tertarik pada karir atau pekerjaan yang berbeda sesuai dengan fungsi 

mereka dalam hal kemampuan, ketertarikan, maupun kepribadian. Seseorang 

dengan latar budaya yang berbeda akan memiliki persepsi makna yang berbeda 

pula dalam bekerja. Perbedaan persepsi ini akan terlihat pada attitudes dan perilaku 

bekerja (work behaviour) seseorang. Teori ini semakin memperlihatkan bahwa 

kultur kebudayaan merupakan faktor penting yang membangun konstruksi persepsi 

dan perspektif seseorang dalam bekerja dan memaknai pekerjaannya. 

Bekerja dapat digunakan sebagai penguat identitas personal yang 

membantu meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Jika seseorang melakukan 

pekerjaan yang bermakna, ia sebenarnya mengembangkan identitas, nilai, dan 

martabatnya. Seseorang yang mencapai hasil bermakna sebenarnya telah mencapai 

pencapaian dirinya , berkembang dan bahkan mengaktualisasikan potensi yang ada 

dalam dirinya. Bekerja membuat manusia mempunyai kesempatan untuk menjadi 

siapa dia sebenarnya dan berkontribusi dalam perbaikan keadaan hidupnya dan 

lingkungan disekitarnya. Hal inilah yang menjadi fungsi-fungsi psikologis dalam 

bekerja. 

Bahkan Yeoman (2014) menyatakan bahwa kebermaknaan dalam bekerja 

adalah kebutuhan manusia yang bersifat fundamental.Pentingnya kebermaknaan 

kerja bagi pekerja/karyawan telah banyak dibuktikan melalui penelitian yang salah 

satunya dilakukan oleh Arnold, Turner, Barling, Kelloway dan McKee (2007) 

menyatakan bahwa adanya hubungan yang konsisten antara manfaat bagi 

organisasi dan bagi pekerja itu sendiri, artinya saat pekerja merasakan bahwa 

pekerjaan yang dilakukan memiliki makna bukan sekedar rutinitas untuk 

mendapatkan gaji, pekerja akan memiliki sikap yang sesuai dengan keinginan 

organisasi. 
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Steger, Dik dan Duffy (2012) juga menyatakan bahwa pekerja yang 

merasakan pekerjaannya bermakna, memiliki penyesuaian psikologis yang lebih 

baik serta memiliki tingkat kecemasan dan depresi yang lebih rendah bila 

dibandingkan dengan pekerja yang tidak merasakan kebermaknaan kerja serta 

secara bersamaan memiliki kualitas yang diinginkan oleh organisasi. 

Fairlie (2010) menyatakan bahwa tercapainya kebermaknaan kerja 

menjadikan individu memiliki kinerja yang lebih untuk mencapai keberhasilan 

organisasi dan kesuksesan kariernya.(Ayu et al., 1895). 

Kebermaknaan kerja mencakup tentang kepercayaan peran kerja dalam 

kehidupan dan menuangkan perasaan dalam pekerjaan tersebut serta tipe-tipe 

tujuan yang diperjuangkan dalam pekerjaan (Beukes & Botha, 2013). 

Berdasarkan paparan di atas, maka untuk itu perlu diteliti lebih jauh 

tentang mkana kerja yang dipengaruhi oleh kinerja pegawai RSUD Bhakti Darma 

Husadha. 

 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian sebagai berikut, apakah hubungan antara makna kerja dengan kinerja 

pegawai rumah sakit dalam menghadapi pandemi Covid-19? 
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B. Tujuan Dan Manfaat 

 

 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan “untuk mengetahui Bagaimana 

Hubungan antara makna kerja dengan kinerja pegawai rumah sakit 

dalam menghadapi pandemi Covid-19‟‟ 

 

 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

a. Bagi Penulis 

 

Untuk menerapkan metode atau ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan 

melatih untuk menganalisa permasalahan yang ada serta mencari 

penyelesaiannya 

b. Bagi Pembaca 

 

Dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan serta sebagai perbandingan dan 

sumber acuan untuk bidang kajian yang sama. 

 
 

C. Keaslian Penelitian 

 
Menurut penurut peneliti yang mengambil dari penelitian terdahulu 

bahwasannya 

Haris Rizaka, Ridwan Sapto, (2015). Meneliti tentang „‟ hubungan 

antara  makna  kerja  dengan  kinerja  „‟.  Hasil  analisis  menunjukkan  

bahwa terdapat hubungan antara makna kerja dengan kinerja (F=13,184, 

p<0,01), terdapat hubungan negatif antara orientasi kerja job dengan 

kinerja (r = - 0,331, p < 0,01), hubungan negatif antara orientasi kerja 

career dengan kinerja (r = -0,390, p < 0,01), dan hubungan positif antara 

orientasi kerja calling dengan kinerja (r = 0,621, p < 0,01). 
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Danirmala Kawuryan (2017). Meneliti tentang „‟ Hubungan Meaningful 

Work Dengan Kinerja Pada Karyawan Pemadam Kebakaran Wilayah  Malang  

Raya  Dan  Kota  Batu  „‟.  Hasil  penelitian  menunjukkan adanya hubungan positif 

antara meaningful work dan kinerja pada karyawan pemadam kebakaran sebesar 

r=0,873; p= 0,00 < 0,01. Jadi dapat dipastikan bahwa jika karyawan memiliki 

meaningful work positif maka kinerja karyawan pemadam kebakaran Kota Malang. 
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