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5. BAB 1 

6. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Terdapat banyak perubahan dalam sebuah perusahaan di era revolusi 

industri 4.0 ini. Bukan hanya yang berhubungan dengan teknologi yang digunakan 

sebagai alat, namun perubahan tersebut juga terjadi pada manusia yang menjadi 

subjek dan objek teknologi tersebut. Sebagaimana yang diramalkan World 

Economic Forum (2018) dimana akan terjadi disrupsi di negara-negara berkembang 

terutama di dunia pendidikan. Jutaan pekerjaan manusia akan digantikan dengan 

robot dan perangkat kecerdasan pada tahun 2022. Dalam segi teknologi, disrupsi 

kompetensi teknologi menghasilkan skill atau kompetensi yang baru sekaligus 

mendisruspsi kompetensi yang lama yang sudah tidak relevan lagi karena akan 

diambil alih oleh robot. Hingga beberapa pekerjaan di segala bidang akan dirasa 

tidak diperlukan lagi. Untuk itu, ketika memasuki abad 21, manajer dalam sebuah 

perusahaan harus memiliki perasaan, pemikiran, keinginan, dan kesabaran untuk 

menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas tinggi secara efektif dan inovatif 

(Wahjono et al., 2020: 4-7).  

Dalam menghadapai tantangan global pada masa kini, setiap perusahaan 

pada dasarnya mempunyai tujuan tertentu yang harus dicapai. Untuk mencapai 

tujuan tersebut dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang 

dimiliki. Alasan seperti tersedianya sumber-sumber seperti tanah, modal, dan 

keahlian belum menjamin tercapainya tujuan perusahaan, apabila sumber daya 

manusia tidak dioptimalkan sesuai dengan fungsi masing-masing.  

Karyawan merupakan sumber daya yang berperan aktif dan dominan dalam 

setiap kegiatan perusahaan. Karyawan menjadi perencana, pelaku, dan penentu 

terwujudnya tujuan organisasi. Selain itu karyawan merupakan sumber daya unik 

yang memiliki pikiran, perasaan, keinginan, status, dan latar belakang yang 
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berbeda. Apabila pengelolaan karyawan dilakukan dengan baik maka perusahaan 

akan mendapatkan sumber daya yang unggul. Oleh karena itu pengelolaan 

karyawan dalam organisasi sangatlah penting bagi pencapaian keberhasilan 

organisasi. Adapun pencapaian keberhasilan perusahapan dapat dilakukan dengan 

meningkatkan kinerja karyawannya melalui kepuasan kerja dan produktivitas kerja. 

Dalam usaha untuk meningkatkankinerja karyawan, setiap organisasi 

maupun perusahaan tentu telah memilih program kerja yang hendak dicapai untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Namun, masih saja terdapat kendala yang muncul 

dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. Sepanjang tahun 2020, Indonesia 

bahkan negara-negara di dunia harus menghadapi pandemi yaitu Corona Virus 

Disease 19 (Covid-19) yang telah menginfeksi banyak orang dan meluluhlantahkan 

berbagai sektor khususnya sektor ekonomi. Penyebab anjloknya pertumbuhan 

ekonomi tersebut karena konsumsi rumah tangga, investasi dan konsumsi 

pemerintah mengalami penurunan. Konsumsi rumah tangga menurun menjadi 3,2 

persen hingga 1,6 persen. Hal ini tidak lain adalah dampak dari mewabahnya Covid-

19 di seluruh Indonesia.  

(Sumber:https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200401111243-532 

489012/sri-mulyani-dampak-virus-corona-berat-ke perekonomian). 

Tak bisa dipungkiri, kekuatan ekonomi yang diprediksi semakin kokoh 

dimotori oleh Generasi Milenial (Generasi Muda), mulai dari soal menggunakan 

internet hingga bisnis yang mulai dimasuki bahkan dipimpin oleh orang 

muda.Jumlah para milenial atau angkatan yang lahir antara tahun 1981-2000 

menurut Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) tahun 2017 berjumlah 88 juta 

jiwa atau 33,75 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah ini diperkirakan 

akan terus naik. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

dengan Badan Pusat Statistik, 2018). 
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Gambar 1.1 

Komposisi Penduduk Menurut Generasi 2017 

 

Sumber: (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat 

Statistik, 2018) 

 

Dibandingkan dengan jumlah generasi lain, saat ini prosentase milenial di 

Indonesia merupakan jumlah terbesar (33,75%), diikuti dengan jumlah generasi Z 

(29,23%), generasi X (25,74%), dan yang paling sedikit adalah generasi baby 

boomers dan veteran (11,27%), seperti terlihat dalam grafik di atas. Jumlah kaum 

milenial yang semakin menguasai demografi ini merupakan tantangan sekaligus 
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peluang bagi bangsa Indonesia baik di masa sekarang maupun di masa depan. Kunci 

dalam penanganan kaum milenial terletak pada kata-kata kunci, bahwa mereka akan 

menentukan masa depan Indonesia.  

Untuk itu, semua pihak, baik pemerintah, maupun juga para pemimpin 

bisnis harus mulai mempersiapkan diri menghadapi kalangan milenial sebagai 

tenaga kerja mereka.Perusahaan harus memutar otar dalam menerapkan strategi 

agar tetap dapat menjalankan kegiatan operasionalnya agar tujuan perusahaan dapat 

tetap tercapai dengan baik. Jika dihubungkan dalam situasi pandemi pada sepanjang 

tahun 2020 ini, maka munculah sebuah konsep dimana dalam bekerja setiap orang 

khususnya generasi milenial dapat beraktivias melalui jarak jauh atau yang lebih 

dikenal yaitu Work From Home. 

Bekerja jarak jauh atau work from home (WFH) yang banyak dilaksanakan 

saat ini terutama pada daerah yang sedang memiliki banyak kasus COVID-19 

(corona virus disease 2019) saat ini, menyebabkan pemerintah harus meminta 

masyarakatnya untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Dengan 

dimintanya masyarakat untuk bekerja dari rumah menyebabkan banyaknya 

perusahaan yang harus memutar otak dan mencari cara agar pekerjaan-pekerjaan 

dapat terselesaikan dengan baik dan efektif walaupun dengan segala tantangan yang 

ada. Pelaksanaan kerja jarak jauh memiliki banyak rintangan misalnya ketiadaan 

alat untuk melakukan pekerjaan, berkurangnya komunikasi dan koordinasi antar 

karyawan dan lain sebagainya (Agustian, 2020). 

Menurut Mungkasa (2020), Pengertian bekerja jarak jauh adalah pekerjaan 

dilakukan oleh seseorang (pegawai, pekerja mandiri, pekerja rumahan) secara 

khusus, atau hanya waktu tertentu, pada sebuah lokasi jauh dari kantor, 

menggunakan media telekomunikasi sebagai alat kerja. 

Pemikiran baru dibutuhkan di kalangan pemberi kerja dan pegawai, bahwa 

kendali dan pengawasan tidak didasari kehadiran tetapi kualitas kerja. Bekerja 

berbeda waktu dan tempat membutuhkan saling percaya satu sama lain. Menjadi 
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penting mencapai keseimbangan antara privasi pekerja jarak jauh dan 

keterhubungan dengan tempat kerja yang kadang di rumah. Dalam hal ini, kerja 

jarak jauh dapat memberikan dampak tersendiri bagi produktivias pekerjaan yang 

sedang dihadapi oleh generasi milenial saat ini.  

Produktivitas kerja adalah kemampuan karyawan dalam berproduksi 

dibandingkan dengan input yang digunakan, seorang dapat dikatakan produktif 

apabila mampu menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan diharapkan dalam 

waktu yang singkat atau tetap (Elbadiansyah, 2019: 250).  

Menurut hasil penelitian Lumantara et al. (2016), bertambahnya jarak antara 

tempat tinggal dengan tempat bekerja akan memyebabkan naiknya produktifitas 

kerja. Hal ini disebabkan karena semakin jauh tempat tinggal maka keinginan untuk 

bekerja semakin naik, dengan jarak jempuh yang jauh maka keinginan untuk 

mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan operator telepon seluler 

semakin tinggi. Dalam hal ini, kerja jarak jauh berpengaruh terhadap produktivitas 

kerja. 

Selain itu, faktor lain yang dapat berdampak pada produktivitas kerja adalah 

kepuasan kerja. Mangkunegara (2017:117), mendefinisikan kepuasan kerja sebagai 

suatu perasaan yang menyokong atau tidak menyokong diri pegawai yang 

berhubungan dengan pekerjaannya maupun kondisi dirinya. Perasaan yang 

berhubungan dengan pekerjaan melibatkan melibatkan aspek-aspek seperti gaji 

atau upah, kesempatan pengembangan karir, hubungan dengan pegawai lainnya, 

penempatan kerja, jenis pekerjaan, struktur organisasi perusahaan, mutu 

pengawasan, sedangkan perasaan yang berhubungan dengan dirinya, antara lain 

umur, kondisi kesehatan, kemampuan, dan pendidikan. 

Menurut hasil penelitian Kenny dan Satrianto (2019), kepuasan kerja 

berepngaruh signifikan terhadap produktivitas kerja.Dengan tercapainya kepuasan 

kerja karyawan, produktivitasnya pun akan meningkat. Jika karyawan merasa tidak 

puas maka ada beberapa hal yang mungkin akan dilakukan yaitu, karyawan akan 
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berfikir untuk meninggalkan pekerjaan mereka. Kepuasan kerja cenderung berpusat 

pada produktivitas karyawan yang akan memberikan efek atau dampak pada 

karyawan itu sendiri. 

 Untuk itu merupakan keharusan bagi perusahaan untuk mengenali faktor-

faktor apa saja yang membuat karyawan puas bekerja di perusahaan. Menurut 

Agustian (2020), bekerja dari jarak jauh memiliki kelebihan dalam meningkatkan 

kepuasan kerja dimana kepuasan kerja dapat meningkat dikarenakan tingkat stres 

yang menurun. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kerja jarak jauh dapat 

mempengaruhi kepuasan kerja seseorang terutama generasi milenial saat ini selain 

juga dapat meningkatkan produktivitas kerja. 

 Benjeng merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik 

terletak dari sebelah barat Kecamatan Balongpanggang, sebelah timur Kecamatan 

Cerme, sebelah utara Kecamatan Duduksampeyan, sebelah selatan Kecamatan 

Kedamean. Pemilihan objek penelitian pada Kecamatan Benjeng dikarenakan 

lokasi atau domisili tempat tinggal peneliti berada pada Kecamatan ini sehingga 

peneliti akan lebih mudah untuk menelaah lebih dalam secara latar belakang 

permasalahan dan mempermudah pengumpulan data. Selain itu, generasi milenial 

pada kecamatan Benjeng dalam penelitian di masa Pandemi saat ini banyak sekali 

yang menerapkan kerja jarak jauh dalam pekerjaannya.  

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul, “Pengaruh Kerja Jarak Jauh Terhadap Produktivitas 

Kerja Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus 

Pada Generasi Milenial di Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka 

peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah Kerja Jarak Jauh berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja pada 

Generasi Milenial di Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik? 
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2. Apakah Kerja Jarak Jauh berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Kerja 

pada Generasi Milenial di Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik? 

3. Apakah Kepuasan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Kerja 

pada Generasi Milenial di Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik? 

4. Apakah Kerja Jarak Jauh berpengaruh tidak langsung terhadap Produktivitas 

Kerja melalui Kepuasan Kerja pada Generasi Milenial di Kecamatan Benjeng 

Kabupaten Gresik? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah 

diuraikan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kerja Jarak Jauh terhadap 

Kepuasan Kerja pada Generasi Milenial di Kecamatan Benjeng Kabupaten 

Gresik 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kerja Jarak Jauh terhadap 

Produktivitas Kerja pada Generasi Milenial di Kecamatan Benjeng Kabupaten 

Gresik 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kepuasan Kerja terhadap 

Produktivitas Kerja pada Generasi Milenial di Kecamatan Benjeng Kabupaten 

Gresik 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tidak langsung Kerja Jarak Jauh 

terhadap Produktivitas Kerja melalui Kepuasan Kerja pada Generasi Milenial 

di Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 
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1.4.1 Manfaat Teoritis Bagi Akademisi 

Penelelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi dunia 

akademisi khususnya di lingkungan Universitas Internasional Semen 

Indonesiamengenai bagaimana kerja jarak jauh dalam situasi dan kondisi saat ini. 

Bagi almamater semoga menjadi bagi yang memerlukan untuk penelitian 

selanjutnya dan juga sebagai tambahan ilmu di perpustakaan Universitas 

Internasional Semen Indonesia. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh 

kerja jarak jauh terhadap kepuasan kerja dan produktivitas kerja sebagai 

implementasi atas materi yang telah didapatkan selama proses perkuliahan. 

1.4.2.2 Bagi Generasi Milenial 

Bagi generasi milenial saat ini diharapkan penelitian ini memberikan 

sumbangsih peran berupa analisis dan saran yang dapat membantu menyelesaikan 

pekerjaan terkait dampak dari kerja jarak jauh terhadap kepuasan kerja dan 

produktivitas kerja 

1.4.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu terkait dan 

dapat dijadikan bahan tela’ah bagi penelitian selanjutnya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yang saling 

berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
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Berisikan landasan teori yang terkait dengan penelitian, tinjauan 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hip 

otesis penelitian 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisikan tentang pembahasan jenis penelitian, populasi dan sampel, 

jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, 

definisi variabel operasional dan metode analisis data yang akan 

digunakan dalam penelitian ini 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisikan pemaparan jawaban atas rumusan masalah dan pengujian 

hipotesis serta interpretasi pada penelitian ini. 

BAB V PENUTUP  

Berisi kesimpulan penelitian dari hasil pembahasan dan saran agar 

menyempurnakan kekurangan dan keterbatasan penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


