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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Bulan Maret Tahun 2020 seluruh negara di dunia dikejutkan dengan wabah 

virus corona (Covid-19) yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. Covid-

19 bermula dan terdeteksi di negara Wuhan, China pada Desember 2019 dan 

mulai tersebar ke berbagai penjuru dunia termaksuk Indonesia pada Maret 2020. 

Virus Corona pada awalnya diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan 

pasar seafood di kota Wuhan. Pasar grosir hewan dan makanan laut di kota 

Wuhan terdapat jual beli hewan liar seperti ular, kelelawar dan ayam, dan dari sini 

timbulah banyak dugaan bahwa virus ini dapat menyebar dari hewan ke manusia, 

dan kemudian dari manusia ke manusia. Jumlah kasus terus bertambah seiring 

berjalannya waktu, hingga petugas medis pun terkena infeksi virus corona yang 

pada akhirnya dikonfirmasi bahwa transmisi Pneumonia ini dapat menular dari 

manusia ke manusia. Sampel isolat dari pasien yang diteliti menunjukan adanya 

infeksi corona virus berjenis betacoronavirus tipe baru yang diberi nama pada 

tahun 2019 novel Coronavirus (2019-nCov). Tanggal 11 Februari 2020 World 

Health Organization memberi nama virus baru tersebut Severe acute respiratory 

syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) dan nama penyakitnya sebagai Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19). 

Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) saat ini menjadi Isu 

kesehatan yang paling menghebohkan seluruh dunia, termasuk Indonesia. 

Penanggulangan ekstrem seperti Lockdown suatu daerah bahkan suatu 
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negara pun dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir penyebaran 

penyakit tersebut. Diameter virus corona diperkirakan mencapai 125 

nanometer atau 0,125 mikrometer. Satu mikrometer sama dengan 1000 

nanometer,kecil sekali dan tak mungkin pandangan telanjang manusia 

mampu melihatnya. Virus ini walau sangat kecil mampu bertahan lebih 

dari 10 menit di permukaan, termasuk tangan.WHO menyebut virus 

corona baru (Covid-19) dapat bertahan selama beberapa jam, bahkan 

beberapa hari dan dapat bertahan hidup di suhu 26-27 derajat celcius. 

Berita yang terkait Virus corona ketika pertama kali terdengar, 

banyak negara-negara yang panik akan penyebaran virus tersebut, namun 

ada pula yang menanggapi dengan santai wabah virus corona tersebut. 

Bencana non alam ini tentu saja bukan pertama kalinya dihadapi negara-

negara di dunia. Sejarah mencatat pernah ada sebelumnya beberapa virus 

yang juga dapat mengancam nyawa jika tidak segera ditangani seperti 

virus Ebola, SARS, H5N1 atau Flu Burung, HIV, MERS, dan lain-lain. 

Virus corona baru atau COVID-19 yang telah dinyatakan sebagai 

pandemic oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) berimplikasi politik. 

Pejabat Tiongkok mempertanyakan ulang soal asal-usul virus yang 

telah menewaskan lebih dari 4.200 orang di dunia tersebut. Warganet 

Tiongkok turut berdebat tentang darimana sesungguhnya COVID-19 

berasal. WHO sendiri telah menegaskan bahwa Tiongkoklah yang kali 

pertama melaporkan keberadaan virus itu pada awal Januari lalu setelah 

muncul kasus di Wuhan,Provinsi Hubei. 
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Virus Corona semenjak masuk ke Indonesia dan semakin meningkatnya 

jumlah pasien yang diakibatkan Covid-19 ini membuat pemerintah Indonesia 

mengeluaran berbagai kebijakan untuk dapat menyelesaikan kasus Covid-19, 

salah satunya adalah dengan mensosialisasikan gerakan Social Distancing atau 

masyarakat menyebutnya dengan #dirumah aja. Hal ini dilakukan untuk dapat 

mengurangi bahkan memutus rantai infeksi Covid-19 dimana seseorang perlu 

menjaga jarak aman dengan manusia lainnya minimal 2 meter, serta tidak 

melakukan kontak langsung dengan orang lain. Pemerintah menerbitkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial 

Berskala Besar) yang merupakan strategi pemerintah untuk dapat mencegah virus 

corona semakin menyebar, sementara itu menurut Kementerian Kesehatan 

(Kemenkes) Republik Indonesia, PSBB tak sepenuhnya membatasi seluruh 

kegiatan masyarakat, pembatasan tersebut hanya berlaku untuk aktivitas tertentu 

saja di suatu wilayah yang terduga terinfeksi Covid-19. Sekolah dan Universitas 

banyak yang diliburkan oleh pemerintah dengan memberlakukan belajar dan 

bekerja didalam rumah, membatasi kegiatan keagamaan, pembatasan moda 

transportasi, pembatasan kegiatan ditempat umum dan meliburkan tempat kerja 

dan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan keamanan.  

Pemerintah Kabupaten Jepara mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 

menerapkan aturan pembatasan kegiatan masyarakat, salah satu diantaranya yaitu 

mulai 17 Maret 2020 sampai batas waktu yang belum ditentukan dilakukan 

penutupan sementara akses wisatawan ke Taman Nasional Pulau Karimunjawa 

yang terletak di Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara. Kawasan 
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Karimunjawa ditutup untuk wisatawan atau pengunjung dan warga luar daerah. 

Penutupan sebagai langkah pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19.  

Pihak pelabuhan atau Syahbandar dan operator kapal pelayanan ke 

Karimunjawa diinstruksikan agar tidak menerima penumpang yang bukan 

merupakan warga setempat. Kapal diperbolehkan juga mengangkut orang dengan 

keperluan dinas serta keperluan logistik selain warga lokal. Pintu masuk ke 

Karimunjawa dari Jepara adalah Dermaga Pantai Kartini. Penyeberangan dilayani 

dua kapal yakni Express Bahari dan Siginjai. Penumpang kapal akan diseleksi 

dengan diperiksa kartu indentitasnya,jika bukan warga lokal Karimunjawa, 

mereka akan ditolak untuk menaiki kapal menuju ke Pulau Karimunjawa. 

Pandemi penyakit Covid-19 yang disertai dengan penutupan sementara 

akses masuk ke kepulauan (Kecamatan) Karimunjawa ini mau tidak mau akan 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai yang berada di Organisasi Perangkat 

Daerah Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara. Aparatur baik ditingkat 

kecamatan sampai pemerintah desa lingkungan kerja berubah, beban kerja 

semakin meningkat sehingga diperlukan motivasi kerja yang tinggi agar kepuasan 

kerja aparatur tinggi pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja pegawai. Aparatur 

di OPD Kecamatan Karimunjawa baik itu Kecamatan, Polsek, Koramil, 

Puskesmas, Satkordikcam, Pemerintah Desa, Sukarelawan dan masyarakat saling 

bahu membahu bekerjasama untuk mengatasi agar Virus Corona tidak sampai 

masuk ke Kecamatan Karimunjawa. Aparat mulai dari dermaga Pantai Kartini 

Jepara memperketat orang yang akan masuk ke Karimunjawa. Masyarakat akan 

diperiksa KTP, apabila warga masyarakat asli Karimunjawa diperkenankan masuk 

https://travel.tribunnews.com/tag/virus-corona
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tetapi apabila diluar Karimunjawa, maka tidak diperkenankan masuk. Seandainya 

warga di luar Karimunjawa diperbolehkan masuk harus ada persyaratan yang 

super ketat yaitu :  

1) Menunjukkan surat tugas yang memang dipergunakan untuk melaksanakan   

tugas di Karimunjawa; 

2) Sebelum masuk harus menunjukkan hasil tes swab dari Rumah Sakit yang   

ditunjuk sebagai rujukan Covid, apabila dinyatakan positif tidak diperbolehkan 

masuk dan disuruh pulang ke daerah asalnya. Namun apabila negatif  maka 

diperkenankan masuk. 

3) Sesampainya di Karimunjawa tidak diperbolehkan langsung beraktivitas, tetapi 

harus masuk karantina selama beberapa hari dan seluruh tubuhnya disteril agar 

tidak menyebarkan virus Corona ke warga Karimunjawa. 

Jeli dan Reza (2017:21) mengatakan bahwa kinerja pegawai merupakan 

keadaan atau semangat yang dimiliki oleh seorang pegawai dalam mengerjakan 

pekerjaannya yang bernilai positif bagi organisasi itu sendiri. Kinerja pegawai 

yang bernilai positif akan dapat memberikan rasa optimis bagi organisasi dalam 

melaksanakan terobosan-terobosan pengembangan perusahaan baik untuk 

ekspansi maupun mengakuisisi perusahaan lain. Kinerja pegawai yang bernilai 

negatif justru akan menghambat pencapaian tujuan-tujuan perusahaan, bahkan 

dapat menurunkan citra perusahaan di mata pesaing,oleh karenanya perlu di 

perhatikan upaya-upaya yang dapat meningkatkan kinerja pegawai, namun 

berhubungan dengan beban kerja yang di berikan perusahaan.  
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Kinerja merupakan termasuk salah satu faktor yang dapat ikut untuk 

mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan. Menurut Kasmir (2016:182), 

mengatakan bahwa kinerja merupakan hasil kerja dan perilaku kerja yang telah 

dicapai oleh pegawai dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya dalam suatu periode tertentu. Pengertian kinerja menurut 

Hamali (2016:98), menjelaskan bahwa kinerja merupakan hasil pekerjaan yang 

telah diselesaikan oleh pegawai dan mempunyai hubungan kuat dengan tujuan 

strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada 

ekonomi. Kasmir (2016:189) berpendapat bahwa terdapat beberapa faktor-faktor 

yang mempengaruhi kinerja pegawai, diantaranya yaitu : lingkungan kerja, beban 

kerja, motivasi kerja, dan kepuasan kerja. Hamid & Hassan (2015:847), 

mengungkapkan bahwa “Quality workplace environment is said to influence 

people around the organization in number of ways including their job 

performance”. 

Kinerja pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah di Kecamatan 

Karimunjawa pada tahun 2018 – 2020 mengalami naik turun. Hal ini disebabkan 

oleh pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dipengaruhi oleh lingkungan kerja, 

beban kerja, motivasi kerja dan kepuasan kerja. Laporan Kinerja dan Beban Kerja 

pegawai Organisasi Perangkat daerah di Kecamatan Karimunjawa sebagaimana 

tabel di bawah ini : 
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Tabel 1.1. 

Laporan Kinerja dan Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah 

Di Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara 

Tahun 2018 – 2020 

(Puskesmas, Satkordikcam, Kecamatan, Polsek dan Koramil) 

    

 

No. OPD 

Tahun 

2018 2019 2020 

Target % Realisasi % Target % Realisasi % Target % Realisasi % 

1. Puskesmas 10.450 kali 

 

100% 8.552 kali 81,82% 12.594 kali 100% 11.830 kali 93,93% 12.877 kali 100% 10.764 kali 83,60% 

2. Satkordikcam 3.877 kali 100% 3.352 kali 86,46% 

 

3.784 kali 100% 

 

3.656 kali 96,62% 3.823 kali 

 

100% 

 

3.530 kali 92.33% 

3. Kecamatan 17.284 kali 100% 

 

11.594 kali 67,08% 16.554 kali 100% 13.721 kali 82,89% 16.384 kali 100% 12.781 kali 78% 

4. Polsek 3.652 kali 

 

100% 3.575 kali 97,90% 4.191 kali 100% 4.064 kali 

 

97% 4.376 kali 

 

100% 

 

4.165 kali 

 

95,20% 

5. Koramil 72 kali 

 

100% 69 kali 96% 

 

96 kali 100% 93 kali 97% 204 kali 100% 196 kali 96,08% 

Sumber : Laporan Kinerja Puskesmas, Satkordikcam, Kecamatan, Polsek dan Koramil Kecamatan Karimunjawa  

      Tahun 2018 s/d 2020. 
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Tabel ini maksudnya bahwa masing-masing OPD dalam menjalankan 

anggaran selama 1 tahun, kinerjanya tidak bisa mencapai 100%, hal ini 

disebabkan ada beberapa kemungkinan yaitu :  

1) Ada kegiatan yang pelaksanaannya tidak bisa sesuai target yang diharapkan, 

hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang tersedia. 

2) Anggaran kegiatan yang semula ditetapkan standar harga tetapi ternyata harga 

yang sebenarnya lebih murah dari yang telah ditetapkan dalam DPA (Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran). 

3) Pada tahun 2020, dikarenakan adanya pandemic Covid-19, maka anggaran 

banyak yang dipangkas / dikurangi digunakan untuk penanggulangan 

penyebaran virus Covid-19, hal ini mengakibatkan beban kerja semakin 

bertambah dikarenakan selain sudah melaksanakan tugas rutin yang sudah 

menjadi tupoksinya juga melaksankan tugas-tugas lain yang berhubungan 

dengan penanggulangan penyebaran virus Covid-19 dan sosialisasi untuk 

selalu mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 4 M (memakai 

masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun dan menghindari 

kerumunan. 

Lingkungan kerja dapat mempengaruhi semangat, kegairahan kerja pegawai 

dan dapat meningkatkan kinerja pegawai,sedangkan lingkungan kerja menurut 

Rahayu (2019:18) mengatakan bahwa lingkungan kerja merupakan segala sesuatu 

yang ada disekitar pegawai yang mempengaruhi dirinya untuk melaksanakan 

tugas yang dibebankan kepadanya. Pandemi Covid-19 menyebabkan lingkungan 

kerja sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Kondisi ini disebabkan oleh 
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aturan pemerintah yang melakukan protokol kesehatan yaitu menggunakan 

masker, faceshield, pengukuran suhu tubuh saat masuk kantor, jaga jarak, dan 

cuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer,karena selama ini 

dalam bekerja tidak menggunakan dan melakukan itu semua. Lingkungan kerja di 

Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat 

harus menggunakan masker yang sangat menyiksa dan tidak bisa leluasa sehingga 

ini dapat menurunkan kinerja pegawai. 

Faktor yang mempengaruhi kinerja selain lingkungan kerja yaitu beban 

kerja. Menurut Meshkati dalam Rivai (2012 : 45), beban kerja dapat didefinisikan 

sebagai suatu perbedaan antara kapasitas atau kemampuan pekerja dengan 

tuntutan pekerjaan yang harus dihadapi, mengingat kerja manusia bersifat mental 

dan fisik, maka masing-masing mempunyai tingkat pembebanan yang berbeda-

beda. Tingkat pembebanan yang terlalu tinggi memungkinkan pemakaian energi 

yang berlebihan dan terjadi overstress, sebaliknya intensitas pembebanan yang 

terlalu rendah memungkinkan rasa bosan dan kejenuhan atau understress, oleh 

karena itu perlu diupayakan tingkat intensitas pembebanan yang optimum yang 

ada diantara kedua batas yang ekstrim tadi dan tentunya berbeda antara individu 

yang satu dengan yang lainnya. Beban kerja ketika berlebihan maka pegawai 

harus diberikan motivasi agar dapat meningkatkan keinginan untuk 

menyelesaikan pekerjaan yang sudah diberikan oleh perusahaan. 

Sunyoto (2012:26) mengatakan bahwa, beban kerja merupakan pekerjaan 

yang diberikan perusahaan dan harus dikerjakan oleh pegawai. Beban kerja dapat 

dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Beban kerja 
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secara kuantitatif dapat diukur berdasarkan waktu yang harus diselesaikan, 

sedangkan secara kualitatif beban kerja akan dapat menimbulkan tekanan mental 

pada pegawai. Beban kerja yang tinggi dapat merugikan pegawai dan organisasi, 

karena jika beban kerja yang diberikan terlalu tinggi sedangkan kemampuan 

pegawai tidak dapat memenuhi. 

Paramitadewi (2017:3378) menjelaskan bahwa, beban kerja merupakan 

sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau 

pemegang jabatan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pengukuran beban 

kerja merupakan salah satu teknik manajemen untuk mendapatkan informasi 

jabatan, melalui proses penelitian dan pengkajian yang dilakukan secara analisis. 

Informasi jabatan tersebut dimaksudkan agar dapat digunakan sebagai alas untuk 

menyempurnakan aparatur baik di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan 

sumber daya manusia. 

Beban kerja pegawai pada saat Covid-19 ini semakin bertambah yaitu: 

1). Melakukan pengecekan suhu tubuh bagi mereka yang setelah bepergian keluar 

Karimunjawa; 

2). Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan dan 

penularan virus Covid-19; 

3). Membagikan masker dan hand sanitizer kepada masyarakat dan tempat-tempat  

ibadah maupun sekolah; 

4). Membersihkan atau menyemprotkan cairan disinfektan ketempat-tempat 

fasilitas umum, seperti perkantoran, Puskesmas, dermaga, pasar, mushola, 

masjid, sekolah dan rumah-rumah warga. 
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Faktor lain yang mempengaruhi kinerja selain lingkungan kerja dan beban 

kerja yaitu motivasi. Kurniawan dan Prasilowati (2019:4) menjelaskan bahwa 

motivasi kerja pegawai merupakan kemampuan dan upaya dari pegawai itu 

sendiri untuk memenuhi kebutuhan individualnya. Pegawai itu menganggap 

melaksanakan pekerjaan itu sebagai beban kerja sehingga pegawai itu mengalami 

ketegangan didalam pekerjaan yang disebabkan karena kemampuannya tidak 

sesuai dengan tuntutan organisasi, hal ini tentu akan berdampak pada perilaku 

yang ditampilkan oleh pegawai tersebut yaitu perilaku tidak efektif dalam bekerja, 

seperti malas, menghindari tugas atau rendahnya motivasi.  

Motivasi kerja pegawai yang rendah dapat terlihat dari beberapa pegawai 

yang pada saat jam kerja melakukan aktivitas lain, tidak kreatif, membaca koran 

pada saat jam kerja dan hanya menunggu perintah atasan, kurang kooperatif 

dalam bekerja, menunda-nunda pekerjaan. Motivasi kerja memiliki peran dalam 

meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan OPD Kecamatan Karimunjawa. 

Motivasi kerja juga akan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku pegawai dalam 

melakukan tugas dan tanggungjawabnya. Pegawai haruslah diberikan motivasi 

yang kuat agar kinerjnya tidak menurun pada saat pandemi Covid-19.  

Camat Karimunjawa sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten 

Jepara untuk dapat memberikan insentif agar pegawai yang tergabung dalam 

Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di tingkat 

Kecamatan Karimunjawa. Motivasi kerja ini berupa pemberian insentif maupun 

makanan dan minuman yang meningkatkan imun bagi kekuatan tubuh dalam 

menghadapi virus Covid-19. Kuat lemahnya motivasi kerja pegawai di lingkungan 
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OPD Kecamatan Karimunjawa ini akan dapat menentukan tinggi rendahnya 

tingkat kinerja pegawai. Bupati Jepara sangat memperhatikan pegawai yang 

bekerja di Kecamatan Karimunjawa. Tunjangan Penghasilan PNS diberikan lebih 

tinggi apabila dibandingkan dengan PNS yang bekerja di darat untuk dapat 

meningkatkan kinerja PNS yaitu dengan dikeluarkan Peraturan Bupati Jepara 

Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada 

Pegawai Negeri Sipil yang besarannya sebagai berikut : 
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Tabel 1.2 

Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 

 
NO. JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN BESARNYA TAMBAHAN 

PENGHASILAN 

I. 

A. 

BERDASARKAN BEBAN KERJA 

PEJABAT STRUKTURAL 

Eselon IIA 

Eselon IIB (Asisten Sekretaris Daerah) 

Eselon IIB 

Eselon IIIA 

Eselon IIIB 

Eselon IVA 

Eselon IVB 

 

 

Rp.15.000.000 

Rp.10.000.000 

Rp.8.000.000 

Rp.6.000.000 

Rp.5.000.000 

Rp.3.500.000 

Rp.2.500.000 

B. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

NON STRUKTURAL 

Kepala Puskesmas 

Pamong Belajar sebagai Kepala SKB 

Kepala SMPN 

Koordinator Administrasi UPT SMPN 

Kepala SDN 

Pejabat dan Staf (khusus RSUD RA. Kartini) 

Koordinator UPTD Satuan Pendidikan SD di 

Kecamatan (ex. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan) 

Koordinator UPTD Satuan Pendidikan SD di 

Kecamatan Koordinator Pembantu UPTD Satuan 

Pendidikan SD di Kecamatan (ex. Kasubag TU 

UPTD Dikpora Kecamatan) 

Staf yang diberikan tugas khusus 

 

Rp.3.500.000 

Rp.3.500.000 

Rp.2.000.000 

Rp.2.000.000 

Rp.1.000.000 

Rp.300.000 

                                 Rp.3.855.000  

 

Rp.3.500.000 

 

Rp.2.800.000 

 

Rp.7.070.000 

C. 

1. 

2. 

3. 

4. 

STAF / FUNGSIONAL 

Golongan IV 

Golongan III 

Golongan II 

Golongan I 

 

Rp.1.150.000 

Rp.1.100.000 

Rp.1.050.000 

Rp.1.000.000 

D. 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

STAF / FUNGSIONAL (PEJABAT PENGELOLA 

KEUANGAN DAERAH / SKPKD) 

 

Golongan IV 

Golongan III 

Golongan II 

Golongan I 

 

 

 

 

Rp.1.450.000 

Rp.1.400.000 

Rp.1.350.000 

Rp.1.300.000 

II. 

A. 

 

1. 

 

B.  

 

1. 

2. 

 

C.  

 

BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS 

PNS/CPNS yang bertugas di  Karimunjawa selain : 

 

Kepala Puskesmas dan Dokter 

 

Pejabat / Staf / Fungsional di Karimunjawa 

 

Kepala Puskesmas 

Dokter  

 

PNS / CPNS di (Pulau Parang, Pulau Nyamuk dan 

Pulau Genting) 

 

 

 

 

Rp.500.000 

 

 

 

Rp.3.000.000 

Rp.3.000.000 

 

 

Rp.750.000 

Sumber : Perbup Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2018. 
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Faktor yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai yang terakhir yaitu 

kepuasan kerja. Kurniawan dan Prasilowati (2019:4), menjelaskan bahwa 

kepuasan kerja merupakan sikap terhadap pekerjaan yang dirasakan pada evaluasi 

terhadap aspek-aspek yang berbeda bagi pekerjaan serta perasaan seseorang 

mengenai berbagai segi tugas-tugas pekerjaan, tempat kerja dan hubungan dengan 

sesama pekerja. Sikap pegawai terhadap pekerjaannya merupakan gambaran atas 

pengalaman-pengalaman baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan 

dalam melaksanakan pekerjaan serta harapan-harapan mengenai pengalaman 

mendatang. Sikap ketidakpuasan pegawai sedapat mungkin akan dapat dihindari 

oleh pegawai itu sendiri secara individual karena akan mempengaruhi pada tujuan 

organisasi, seperti lingkungan kerja yang tidak mendukung, beban kerja yang 

telalu besar dan motivasi yang rendah.  

Kepuasan kerja pegawai itu bersifat individual, maksudnya yaitu bahwa 

setiap pegawai akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan 

sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Semakin banyak aspek-aspek dalam 

pekerjaannya yang sesuai dengan keinginan individu, maka akan semakin tinggi 

pula tingkat kepuasan yang dirasakan, begitu juga sebaliknya bila semakin sedikit 

aspek-aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu maka 

semakin rendah tingkat kepuasan yang dirasakan. 

Hasil penelitian terdahulu, mengindikasi adanya research gap yaitu 

penelitian Lukiyana dan Firdaus (2017) serta Sugiyarti (2017) mengemukakan 

bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

kerja,sedangkan hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Mauritz et al 
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(2015), Dhermawan, et all (2012), Riansari, et all (2017) yang membuktikan 

bahwa lingkungan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan 

kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2018) dan Sari (2018), mengatakan 

bahwa beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, 

namun berlawanan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hendrawan dan 

Desi (2015), Dian et al (2018) dan Melati dan Bagus (2015) menemukan bahwa 

terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara beban kerja terhadap 

kepuasan kerja pegawai. Raza (2015) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa 

motivasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Hasil penelitian ini didukung oleh 

penelitian yang telah dilakukan oleh Hanafi (2017) serta Hadi dan Taufan 

(2014),akan tetapi Dhermawan dkk (2012:181) dalam penelitiannya menemukan 

bahwa hasil analisis data memperlihatkan bahwa motivasi kerja tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lanjutan dengan judul “Pengaruh Lingkungan Kerja, Beban Kerja dan 

Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Melalui Kepuasan Kerja Selama Pandemi 

Covid-19 di Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Karimunjawa Kabupaten 

Jepara.” 
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1.2. Perumusan Masalah 

1.2.1. Permasalahan di Lapangan 

1.2.1.1 Lingkungan kerja; Pandemi Covid-19 menyebabkan lingkungan kerja 

sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Kondisi ini disebabkan oleh 

aturan pemerintah yang melakukan protokol kesehatan yaitu menggunakan 

masker, faceshield, pengukuran suhu tubuh saat masuk kantor, jaga jarak, 

dan cuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer, karena 

selama ini dalam bekerja tidak menggunakan dan melakukan itu semua. 

Lingkungan kerja di Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan 

pelayanan kepada masyarakat harus menggunakan masker yang sangat 

menyiksa dan tidak bisa leluasa sehingga ini dapat menurunkan kinerja 

pegawai. 

1.2.1.2 Beban kerja; Pandemi Covid-19 beban kerja PNS di 5 OPD Kecamatan 

Karimunjawa bertambah, selain mengerjakan tugas yang sudah menjadi 

tupoksi juga melakukan kegiatan sebagai berikut : 

1) Melakukan pengecekan suhu tubuh bagi mereka yang setelah 

bepergian keluar Karimunjawa; 

2) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan dan 

penularan virus Covid-19; 

3) Membagikan masker dan hand sanitizer kepada masyarakat dan 

tempat-tempat ibadah maupun sekolah; 
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4) Membersihkan atau menyemprotkan cairan disinfektan ketempat-

tempat fasilitas umum, seperti perkantoran, Puskesmas, dermaga, 

pasar, mushola, masjid, sekolah dan rumah-rumah warga. 

1.2.1.3 Motivasi kerja; Motivasi kerja pegawai yang rendah dapat terlihat dari 

beberapa pegawai yang pada saat jam kerja melakukan aktivitas lain, tidak 

kreatif, membaca koran pada saat jam kerja dan hanya menunggu perintah 

atasan, kurang kooperatif dalam bekerja, menunda-nunda pekerjaan. 

Motivasi kerja memiliki peran dalam meningkatkan kinerja pegawai di 

lingkungan OPD Kecamatan Karimunjawa. 

1.2.1.4 Kepuasan kerja; PNS yang bekerja di 5 OPD Kecamatan Karimunjawa 

selama pandemi Covid-19 mengalami penurunan, hal ini disebabkan 

karena tunjangan kinerja yang diberikan pegawai di Kecamatan 

Karimunjawa kurang/ tidak sesuai dengan beban kerja yang terlalu berat. 

1.2.1.5 Kinerja pegawai; Kinerja pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah di 

Kecamatan Karimunjawa pada tahun 2018 – 2020 mengalami penurunan. 

Hal ini disebabkan sebagai berikut : 

1) Ada kegiatan yang pelaksanaannya tidak bisa sesuai target yang 

diharapkan, hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang 

tersedia. 

2) Anggaran kegiatan yang semula ditetapkan standar harga tetapi 

ternyata harga yang sebenarnya lebih murah dari yang telah ditetapkan 

dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). 
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3) Pada tahun 2020, dikarenakan adanya pandemic Covid-19, maka 

anggaran banyak yang dipangkas / dikurangi digunakan untuk 

penanggulangan penyebaran virus Covid-19 

 

1.2.2. Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut : 

1)  Pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja selama pandemi Covid-19 

di Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara ? 

2) Bagaimana pengaruh beban kerja terhadap kepuasan kerja selama pandemi 

Covid-19 di Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Karimunjawa Kabupaten 

Jepara ? 

3) Bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja selama pandemi 

Covid-19 di Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Karimunjawa Kabupaten 

Jepara ? 

4) Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja selama pandemi 

Covid-19 di Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Karimunjawa Kabupaten 

Jepara  

5) Bagaimana pengaruh beban kerja terhadap kinerja selama pandemi Covid-19 di  

Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara ? 

6) Bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja selama pandemi Covid-19  

di Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara ? 

7) Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja selama pandemi Covid- 

19 di OPD Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepar 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1) Menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja selama 

pandemi Covid-19 di Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan 

Karimunjawa Kabupaten Jepara. 

2) Menganalisis pengaruh beban kerja terhadap kepuasan kerja selama 

pandemi Covid-19 di Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan 

Karimunjawa Kabupaten Jepara. 

3) Menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja selama 

pandemi Covid-19 di Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan 

Karimunjawa Kabupaten Jepara. 

4) Menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja selama pandemi 

Covid-19 di Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Karimunjawa 

Kabupaten Jepara. 

5) Menganalisis pengaruh beban kerja terhadap kinerja selama pandemi Covid-

19 di Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Karimunjawa Kabupaten 

Jepara. 

6) Menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja selama pandemi 

Covid-19 di Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Karimunjawa 

Kabupaten Jepara. 

7) Menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja selama pandemi 

Covid-19 di Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Karimunjawa 

Kabupaten Jepara. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan, yaitu :  

1.4.1.Manfaat Teoritis  

Manfaat Teoritisnya adalah untuk menambah literatur dan khasanah kajian 

ilmu sumber daya manusia khususnya menyangkut pengaruh hubungan 

lingkungan kerja, beban kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai di 

tengah pandemi Covid-19 melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening.  

1.4.2.Manfaat Praktis 

Manfaat Praktisnya adalah untuk memperkaya perkembangan keilmuan 

tentang penulisan terhadap pengetahuan yang didapat dan dipelajari peneliti 

selama perkuliahan dan menambah pengetahuan peneliti.  

 


