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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Manajemen mengacu pada upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan 

memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada, dengan Sumber Daya 

Manusia (SDM) sebagai sumber terpenting dalam setiap bisnis. Jika tujuan 

perusahaan adalah menyediakan barang dan jasa, perusahaan akan memiliki 

peluang yang lebih baik untuk bertahan dan berkembang jika memiliki sumber 

daya manusia yang diperlukan. Sedangkan organisasi adalah serangkaian 

penelitian tentang pengaturan kerja, persiapan dan pembagian kerja, serta 

gabungan  usaha sekelompok untuk mencapai tujuan,  (Handoko, 2002). 

Sumber Daya Manusia sangat vital dalam organisasi karena merupakan 

kekuatan pendorong di balik semua tindakan dan kegiatan perusahaan yang 

bertujuan untuk mencapai tujuannya, yaitu untuk meningkatkan keuntungan dan 

memastikan kelangsungan hidup perusahaan. Berhasil tidaknya usaha suatu 

perusahaan untuk tetap eksis diawali dengan pengelolaan sumber daya manusia, 

khususnya dalam hal memaksimalkan efektifitas serta efisiensi kerja, (Simamora, 

2002). 

Tujuannya supaya Sumber Daya Manusia bisa bekerja sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja organisasi atau 

perusahaan sangat dipengaruhi, jika tidak sepenuhnya bergantung dengan  kualitas 

dan kompetensi kompetitif sumber daya manusianya. Atas dasar fakta-fakta ini, 

masuk akal untuk menyimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia memainkan peran 
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penting. Sumber Daya Manusia dapat membantu organisasi menghasilkan arus 

kas dengan memaksimalkan potensi barang atau jasa yang dihasilkan. Sebuah 

bisnis tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa Sumber Daya Manusia yang baik. 

Tahun 2020 adalah tahun yang menakutkan bagi semua manusia di planet 

ini. Wabah Covid-19 adalah bencana. Prosedur yang berkaitan dengan kesehatan 

menjadi prioritas utama. Pandemi Covid-19 berdampak pada hampir semua aspek 

kehidupan, termasuk ekonomi. Sejak awal tahun 2020, kondisi ekonomi global 

telah berubah drastis. 

Sulit untuk mengubah perilaku, namun momentum ini mendorong kita 

untuk melakukannya. Tidak ada yang mau bersentuhan dengan Covid-19. 

Produktivitas dan Sumber Daya Manusia saling terkait erat. Sumber Daya 

Manusia memiliki produktivitas, yang mengacu pada kemampuan mereka untuk 

menghasilkan apa pun saat menjalankan tugasnya. Topik Sumber Daya Manusia 

masih menjadi sorotan dalam upaya masyarakat bertahan dari pandemi Covid-19. 

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan agar Covid-19 

tidak menyebar, yaitu dengan cara belajar dari rumah, bekerja di rumah, dan juga 

beribadah di rumah, sebagai tanggapan atas meningkatnya jumlah orang yang 

terkonfirmasi positif Covid-19 dan penyebaran virus corona. meningkatnya 

jumlah kematian akibat Covid-19. Di sisi lain, Pemerintah akan terus menawarkan 

layanan masyarakat seperti kebutuhan dasar, perawatan kesehatan, dan layanan 

public. (Republik Indonesia, Kementerian Sekretariat Negara, 2020). Karena 

Indonesia adalah negara yang beragam dengan budaya yang beragam, kebijakan 
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ini tidak mudah dianut oleh semua orang Indonesia. Apalagi, tidak semua bentuk 

pekerjaan, seperti tukang ojek, bankir, dan penyedia jasa, bisa dilakukan dari 

rumah. 

Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk kepentingan dan kepentingan 

publik, tetapi publik harus mengetahui kebijakan ini untuk mematuhinya. 

Pemerintah telah mengeluarkan tiga kebijakan: Bekerja dirumah  (Work From 

Home), belajar dirumah (Study From Home),  dan beribadah dirumah (Worship 

From Home). Protokol Kesehatan, Protokol Komunikasi, Protokol Pengawasan 

Perbatasan, Protokol Zona Pendidikan, Protokol Area Publik, dan Protokol 

Transportasi semua dikeluarkan oleh pemerintah dalam situasi ini. Produktivitas 

pekerja dapat dirugikan sebagai akibat dari aturan-aturan ini. Alasannya adalah 

karena produktivitas didefinisikan sebagai perbandingan antara keluaran atau hasil 

dengan masukan yang digunakan. 

Peningkatan efisiensi dan metode kerja, serta peningkatan teknik 

manufaktur dan kemampuan staf, semuanya dapat membantu meningkatkan 

produktivitas (Hasibuan, 2003). Besarnya hasil yang didapat berbanding lurus 

dengan produktivitas karyawan, menurut konsep ini. Kementerian Tenaga Kerja 

Republik Indonesia telah mendesak perusahaan yang berinvestasi di Indonesia 

untuk memotong jam kerja, mengadakan shift, dan langkah-langkah lain untuk 

meminimalkan PHK pekerja dan perusahaan, yang dapat mempengaruhi 

produktivitas pekerja. 
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Borobudur Departement Store Poso adalah salah satu toko retail yang 

besar di Kota Poso yang memiliki karyawan pada awalnya sebanyak 20 orang. 

Berdasarkan hasil pra penelitian yang telah dilakukan pada Borobudur 

Departement Store Poso, bahwa telah terjadi pengurangan karyawan yang 

awalnya 20 orang menjadi 15 orang dikarenakan adanya pandemi Virus Corona 

atau Covid-19. Pengurangan karyawan ini dilakukan karena konsumen yang 

datang berbelanja Borobudur Departement Store Poso berkurang sehingga 

mengakibatkan pendapatan berkurang. Borobudur Departement Store Poso juga 

memperlakukan sift kerja bagi karyawan seminggu 3 kali masuk sehingga 

produktivitas kerja karyawan menurun. Dampak lain yang diakibatkan oleh 

Covid-19 adalah bertumpuknya barang dagangan disebabkan menurunnya jumlah 

pembeli sehingga perputaran uang di Borobudur Departement Store menjadi 

lambat.  

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah yang ada, maka penulis 

mengajukan sebuah penelitian dengan judul ”Pengaruh Covid-19 Terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan Borobudur Departemen Store Poso”.  

1.2.  Rumusan Masalah 

Berikut rumusan masalah dalam penelitian ini, berdasarkan latar belakang: 

yaitu seberapa besar pengaruh Covid-19 terhadap produktivitas kerja karyawan 

Borobudur Departement Store Poso. 
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1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Covid-19 

terhadap produktivitas kerja karyawan Borobudur Departement Store Poso. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

1.4.1.  Bagi Borobudur Depatement Store 

Penelitian ini sebagai bahan informasi untuk memperbaiki kelemahan dan 

kekurangan Borobodur Departement Store Poso dalam meningkatkan 

produktivitas kerja karyawannya di masa pandemic Covid-19. 

1.4.2.  Bagi Penulis 

Penelitian ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana 

pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sintuwu 

Maroso Poso. 

1.4.3. Bagi Pembaca 

Penelitian ini dapat menjadi sumber yang bermanfaat bagi mahasiswa dan 

masyarakat umum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


