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Latar Belakang 

Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah dalam penanganan Covid-19. Untuk 

menghambat penyebaran Virus Covid-19 yang semakin meluas, Kementerian Kesehatan 

mengizinkan Provinsi DKI Jakarta menjalankan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB). Kemudian, Pemerintah menetapkan Covid-19 sebagai bencana non-alam secara nasional 

melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020. PSBB membuat organisasi harus 

membuat batasan batsan yang bersifat fisik, seperti perubahan tempat kerja karyawan yang 

awalnya bekerja di kantor menjadi bekerja di rumah melalui media elektronik. Secara langsung, 

peraturan PSBB akibat Covid-19 berdampak pada organisasi.  

Pembatasan fisik selama masa Covid-19 memaksa karyawan untuk melakukan pekerjaan dari 

rumah masing masing. Hal ini diatur pada Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 9 Ayat 2. Istilah Work from Home (WFH) akhirnya menjadi trending. 

Istilah WFH sebenarnya bukan konsep baru dalam organisasi. Dalam konsep sumber daya 

manusia, konsep WFH dikenal dengan istilah Telecommuting. Menurut Mathis and Jackson 

(2015) telecommuting adalah penggunaan komputer pribadi, jaringan, dan teknologi komunikasi 

lainnya untuk melakukan pekerjaan di rumah yang secara awalnya dilakukan di tempat kerja. 

Telecommuting pada dasarnya adalah merupakan alat yang dilakukan organisasi untuk 

memberikan flexible working schedule kepada karyawan.  

 

Sejalan dengan ini, perusahaan mengantisipasi dampak Covid-19 ini dengan menerapkan 

LSM. Implementasi LMS ini merupakan upaya perusahaan agar menyiapkan sisi internal 

perbankan dalam menghadapi Covid-19 ini sekaligus digitalisasi bisnis. LMS adalah serangkaian 

alat dan fungsi misalnya manajemen kursus, forum diskusi daring (online group chat), dokumen 

(antara lain materi dari para dosen, tugas yang harus dikerjakan di rumah/homework dan lain-lain), 

presentasi, unduhan video, pemeringkatan dan evaluasi pembelajaran/kursus yang mendukung 

pengajaran dan pembelajaran (Fathema et al., 2015; Kulshrestha & Kant, 2013). Dengan demikian, 

adaptasi terhadap hal ini perlu diantisipasi dari sisi internal perusahaan perbankan melalui kesiapan 

para karyawan perbankan, sehingga diharapkan tidak terjadi gagap teknologi dan bisa menunjang 

pencapaian kinerja bisnis dengan lebih baik dan profesional. Selain itu, kemampuan perusahaan 



4 
 

untuk bisa mengantisipasi perubahan eksternal dalam organisasi merupakan bentuk dari employee 

resilience (Kuntz et al., 2016). Perubahan eksternal ini terkait dengan dampak Covid-19 sekaligus 

pengaruh teknologi. Selain itu, Penelitian ini penting mengingat interaksi antara manusia dan 

teknologi dipengaruhi oleh sejumlah faktor sosial dan psikologis (Taiwo & Downe, 2013). 

Penelitian terkait LMS telah menghasilkan berbagai teori dan model untuk menjelaskan pola 

adopsi dan penggunaan teknologi baru (Alomary & Woollard, 2015).   

Tujuan Penelitian.  

1. Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis penerimaan karyawan terhadap penerapan 

LMS di Indonesia dengan TAM. Model yang dikembangkan dalam penelitian ini akan 

mengidentifikasi variabel yang diduga secara positif akan memengaruhi penerimaan 

karyawan terhadap LMS. Analisis penerimaan karyawan terhadap LMS berkaitan dengan 

sistem informasi, penerimaan pengguna dapat diperkirakan dengan mengukur niat perilaku 

responden terhadap teknologi informasi yang dipaparkan dalam satu model penerimaan 

teknologi yang dikembangkan pertama kali oleh Davis dan Venkatesh (1996).  

2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bahwa  dampak LMS pada ketahanan 

karyawan dalam menghadapi perubahan organisasi terkait dengan Covid-19 dan 

digitalisasi dalam proses bisnis. 

 

Tujuan Khusus adalah menganalisis pengaruh:  

1. Service quality terhadap perceived usefulness LMS;  

2. Functionality terhadap perceived usefulness LMS; 

3. Perceived self-efficacy terhadap perceived usefulness LMS; 

4. Perceived easy of use terhadap perceived usefulness LMS; 

5. Service quality terhadap perceived easy of use LMS; 

6. Perceived self-efficacy terhadap perceived easy of use LMS; 

7. User interface design terhadap perceived easy of use LMS; 

8. Facilitating conditions terhadap perceived easy of use LMS; 

9. Service quality terhadap attitudes toward using LMS; 

10. Perceived usefulness terhadap attitudes toward using LMS; 

11. Perceived easy of use terhadap attitudes toward using LMS; 

12. Facilitating conditions terhadap attitudes toward using LMS; 
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13. Perceived usefulness terhadap behavioral intention LMS; 

14. Attitude towards using terhadap behavioral intention LMS. 

15. Behavioral intention LMS pada adopsi LMS. 

16. LMS pada employee resilience.  

 

Tahapan Penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian 

kualitatif ini merupakan tahapan pertama untuk menggali informasi melalui focus group 

discussion (FGD). Hasil FGD dijadikan pertimbangan memahami pendapat terkait 

pelaksanaan LSM selama ini. Penelitian ini juga menggunakan benchmark pelaksanaan LMS 

di Singapuran, Filipina dan Malaysia. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian kuantitatif 

melalui survei di perusahaan perbankan di beberapa kota. 

 

State of the Art 

Terdapat sepuluh teori atau model penerimaan teknologi yang dapat digunakan Al-Mamary et 

al. (2016). Sebuah pertimbangan teoretis penting yang khusus untuk mengkaji pemanfaatan 

teknologi adalah Technology Acceptance Model (TAM) (Davis 1989; Venkatesh et al.,  2003). 

TAM dipilih menjadi model utama penelitian ini karena TAM adalah teori yang paling banyak 

dikutip dalam banyak penelitian tentang sistem informasi serta teknologi informasi dan 

komunikasi sehubungan dengan adopsi inovasi baru (Otieno et al., 2016).  

TAM dipilih sebagai kerangka kerja untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku manusia 

mengenai penerimaan teknologi (Ajzen, 1991) dan merupakan salah satu model yang paling 

banyak digunakan dan diteliti untuk memprediksi adopsi dan penggunaan teknologi informasi 

oleh individu (Hornbaek & Hertzum, 2017; Alomary & Woollard, 2015). TAM dianggap 

cocok sebagai kerangka kerja untuk studi ini karena tingkat kekuatan model yang tinggi, dari 

sudut pandang pengguna, dalam memprediksi niat individu dalam kaitannya dengan adopsi 

teknologi (Alomary & Woollard, 2015), dikembangkan khusus untuk implementasi dan 

pengadopsian untuk kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi (Otieno et al., 2016) dan 

penggunaan TAM untuk hal tersebut adalah tepat (Alharbi & Drew, 2014). 

Investigasi lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi penggunaan LMS 

menggunakan TAM sangat diperlukan, karena literatur terkait penelitian tersebut dinilai masih 

kurang dibandingkan dengan diskursus lain misalnya e-learning dan teknologi lainnya 
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(Alshammari, Ali, & Rosli, 2016). Padahal TAM telah dan dapat menjadi dasar model 

pengembangan teknologi yang kuat dan berkembang dalam lingkungan pembelajaran 

(Alomary & Woollard, 2015). Penelitian Alshammari et al. (2016) telah meninjau secara 

menyeluruh pada literatur dan mengungkapkan adanya tren pergeseran ke arah penyelidikan 

faktor-faktor yang dapat memengaruhi penggunaan dan penerimaan LMS dengan menerapkan 

TAM, bahwa faktor-faktor yang paling banyak diteliti adalah kesenangan (enjoyment) dan self-

efficacy, sementara faktor-faktor lain jarang diperiksa dengan menggunakan TAM. 

Studi ini didasarkan pada dua penelitian tentang TAM yang berdasarkan penelitian keduanya, 

menunjukkan beberapa faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung penerimaan 

kebermanfaatan dan penerimaan kemudahan penggunaan yang pada akhirnya menentukan 

intensi perilaku seseorang dalam megadopsi LMS untuk kebutuhan pembelajaran dan 

pengembangan. Penelitian pertama adalah penelitian Fathema et al., (2015) dan penelitian 

kedua adalah penelitian Al-Aulamie (2013).  

Berdasarkan penelitian keduanya, peneliti memutuskan menggunakan hanya variabel-variabel 

yang terbukti positif berpengaruh terhadap TAM. Terdapat lima variabel eskternal yang akan 

dilibatkan, tiga variabel dari penelitian Fathema et al. (2015) yaitu: sistem quality (SQ), 

perceived self-efficacy (PSE), dan facilitating conditions (FC). Sementara dua variabel lainnya 

yaitu user interface design (UID) dan functionality (FU) diadopsi dari penelitian Al-Aulamie 

(2013). Sementara untuk model TAM sendiri terdiri atas empat variabel utamanya yaitu 

perceived usefulness (PU), perceived ease of use (PEOU), attitude towards using (ATT) dan 

behavioral intention (BI) sehingga total sembilan variabel akan dilibatkan dalam penelitian ini. 

Penelitian ini melibatkan sembilan variabel yang terdiri dari lima variabel independen atau 

variabel yang memengaruhi, tiga variabel independen dan dependen yang artinya dapat 

bertindak sebagai variabel yang memengaruhi dan dapat pula bertindak sebagai variabel yang 

dipengaruhi, dan satu buah variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi. Variabel 

independen dalam penelitian ini terdiri atas: sistem quality, functionality, perceived self-

efficacy, user interface design, dan facilitating conditions. Variabel yang memiliki peran ganda 

sebagai variabel independen sekaligus dependen adalah variabel perceived usefulness, 

perceived easy of use, dan attitude towards using. Variabel dependen adalah behavioral 

intention.  
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Penelitian ini juga menganalisis mengenai dampak LSM pada employee resilience. Hal ini 

menunjukkan terkait dengan ketangguhan dan kemampuan karyawan dalam menghadapi 

perubahan termasuk adopsi LSM terkait dengan upaya organisasi dalam mengantisipasi Covid-

19. Penelitian  terkait employee resilience sebelumnya telah dianalisis (Naswall, et al., 2019). 

 Keterangan: 

SQ= sistem quality, FU= functionality, PSE= perceived self-efficacy, UID= user interface 

design, FC= facilitating conditions, PU= perceived usefulness, PEOU= perceived easy of use, 

ATT= attitude toward using, BI= behavioral intention to use. 

 

 

 

 

 

Peta Perjalanan Penelitian 

 

Gambar Peta Perjalanan 
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Penelitian 2016: Penelitian ini bertujuan untuk membahas kajian teori terkait adopsi model 

penelitian.  

Penelitian 2017: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motivasi-motivasi pelaku usaha 

untuk melakukan adopsi KUR dalam mendukung kegiatan usaha bisnis. Penelitian ini 

menggunakan rerangka kerja Technology Acceptance Model dan 4As yang meliputi persepsi 

kegunaan (perception of use), persepsi kemudahan menggunakan (perception of easiness to 

use), aspek ketersediaan (availability), aspek upaya mendapatkan (affordability), pemahaman 

(awareness), kesediaan menerima (acceptability), kepercayaan (trust), dan faktor sosial (social 

factor) untuk menjelaskan faktor-faktor pelaku usaha dalam berniat adopsi KUR. 

Penelitian 2018. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang membahas mengenai 

penerapan customer relationship management (CRM). Analisis ini terkait dengan pada 

orientasi konsumen, manajemen pengetahuan, fokus teknologi, dan pengembangan sumber 

daya manusia. Penelitian ini menggunakan narasumber para pengelola perbankan. Wilayah 

penelitian ada di Makassar, Surabaya, Semarang dan Bandung.  

 

Penelitian 2019. Pengelolaan KUR di era digital perlu diantisipasi dengan baik, hal ini 

khususnya dengan kesiapan pengelola dan sistem yang mendukung. Pengelola pihak 

perbankan mengantisipasi penggunaan digital untuk memberikan pelayanan kepada nasabah 

KUR terkait dengan pengajuan KUR. Penelitian dilakukan di wilayah Bandung dan Cimahi. 

Penelitian 2020. Penelitian di tahun ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan organisasi 

secara internal melalui sistem pembelajaran yang berbasis digital. Kesiapan ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan perbankan untuk menyiapkan sumber daya 

manusia dengan baik dan profesional. 

Metode  Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini 

didahului dengan penelitian kualitatif. Penelitian ini akan menggunakan focus group 

discussion dengan para narasumber dari pihak perbankan masing-masing 10 orang di tiga kota 

yaitu Surabaya, Palembang dan Makassar. Penelitian ini juga akan melakukan benchmark pada 

tiga negara yaitu Malaysia, Singapura dan Filipina. Sesudah melakukan penelitian kualitatif, 
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penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan  

instrumen alat ukur yang berbentuk kuesioner dan dilakukan analisis statistik. Kuesioner dalam 

penelitian menggunakan bentuk pertanyaan tertutup diseluruh bagian, kecuali pada bagian 

pertama kuesioner. Dalam penelitian ini, Skala Likert digunakan adalah lima tingkatan yang 

bertujuan untuk memberikan responden dalam memilih jawaban yang sesuai dengan 

pendapatnya (Cooper & Schindler, 2014). Kuesioner akan diberikan kepada narasumber 

sebagai karyawan di perbankan sebanyak 500 orang di 3 kota yaitu Palembang, Surabaya, dan 

Makassar. Terkait dengan pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan purposive 

sampling, yaitu karyawan perbankan yang sudah  bekerja selama dua tahun berjalan dan sudah 

pernah menggunakan sistem LMS. Penelitian ini menganalisis data penelitian menggunakan 

deskriptif kuantitatif dan juga kualitatif. Metode analisis data deskriptif kuantitatif 

menggunakan metode partial least square (PLS). Pada tahap akhir, dilakukan kesimpulan. 

 

Deskripsi Profil Responden 

Pengumpulan data dari penelitian terkait dengan sistem penerimaan teknologi oleh 

karyawan perbankan selama work from home (WFH) telah dilakukan. Pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan daring melalui surveymonkey.com yang berjalan dari 14 

September 2020 sampai 10 November 2020. Pada saat pelaporan terkini hasil penelitian, koleksi 

data masih berlangsung. Teknik ini dilakukan karena mempertimbangkan adanya situasi pandemi 

yang membatasi peneliti untuk turun lapangan secara fisik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ada animo yang sangat besar dalam melakukan pengisian kuesioner. Jumlah survei yang sudah 

diisi secara lengkap sebanyak 3205  dari 5988. 

 Sebaran 3205 responden berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Lima besar daerah tempat 

responden berasal dari Sumatera Utara (602 orang), DKI Jakarta (1133 orang),  Jawa Timur  (308 

orang), Sulawesi Selatan (166 orang), dan Jawa Barat (162 orang). Lainnya berasal dari Aceh, 

Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Banten,  Jawa Tengah, Daerah 

Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, 

Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, 

Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku,  dan Maluku Utara.  



10 
 

Kondisi pandemi ini telah memengaruhi semua perusahaan di berbagai sektor untuk 

menerapkan kebijakan yang memberi kenyamanan bekerja dan keselamatan karyawan sekaligus 

tetap dapat memberikan kesempatan pada karyawan untuk mencapai target kinerja dengan baik. 

Untuk mendukung kondisi bekerja dengan lebih baik, perusahaan menerapkan sistem bekerja dari 

rumah selama pandemi melalui WFH. Pelaksanaan WFH di perkantoran dilatarbelakangi oleh 

meluasnya penyebaran COVID-19  hampir di seluruh Indonesia. WFH ini  merupakan bagian dari 

perlindungan  hak pekerja atas keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan Undang-Undang 

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Secara lebih detail, kebijakan WFH ini juga 

merupakan tindak lanjut dari Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 16 Tahun 2020 tentang 

Peningkatan Kewaspadaan terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19). 

Sebanyak 53,5%, karyawan melaksanakan kebijakan WFH sedangkan sisanya tidak menerapkan 

kebijakan WFH. Hal ini kemungkinan disebabkan dengan kondisi tempat bekerja yang tidak 

memungkinkan untuk bekerja di rumah. Dengan demikian, mau tidak mau, para karyawan bekerja 

di kantor. Berdasarkan data penelitian, diketahui bahwa 29,1% orang merasakan dampak Covid-

19 pada pekerjaannya; 27,6% merasakan netral; 4,8% tidak terdampak dan 6,2% tidak terdampak 

sama sekali. Meskipun pandemic ini memberikan dampak bagi kesehatan, sebanyak 62,6% 

responden merasakan sangat sehat; 27,3% merasakan sehat; 1,1% merasakan tidak sehat dan 1,2% 

merasakan sangat tidak sehat. Jumlah responden yang merasa sehat mungkin disebabkan oleh 

pemahaman baik terhadap protokol kesehatan dan patuh terhadap protokol kesehatan. Pemahaman 

dan tingkat patuh dianggap sebagai dua aspek yang penting untuk membuat responden memahami 

pentingnya konsekuensi kesehatan. Sikap ini merupakan elemen penting untuk memengaruhi  

perilaku responden dalam menerapkan protokol kesehatan. Mereka memiliki kesadaran dengan 

baik mengenai protokol kesehatan terkait dengan konsekuensi apabila tidak mematuhi.   Sebanyak 

59,2%, responden sangat paham terhadap protokol kesehatan; 31,7% responden paham dan 0,4% 

orang tidak paham terhadap protokol kesehatan. Selain itu, mengenai tingkat kepatuhan, 60,9% 

responden sangat patuh pada protokol kesehatan; 32,4% responden patuh pada protokol kesehatan, 

dan 0,5% responden sangat tidak patuh terhadap protokol kesehatan.  

Tabel berikut ini menunjukkan pilihan aplikasi yang digunakan oleh para karyawan selama 

mereka menjalankan  kebijakan WFH. Tabel ini menjelaskan bahwa aplikasi yang digunakan 

untuk mendukung WFH. Zoom merupakan aplikasi komunikasi video dengan menggunakan 

platform cloud yang mudah dan dapat diandalkan untuk pelaksanaan konferensi video dan audio, 
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kolaborasi, diskusi, dan webinar di seluruh perangkat seluler, desktop, telepon, dan sistem ruang. 

Selain itu, dalam pekerjaan, Zoom bisa digunakan untuk pelaksanaan pertemuan untuk melakukan 

koordinasi antar bagian.  Persentase penggunaan Zoom dalam penelitian ini untuk pelaksanaan 

WFH sebanyak 84,47%, kemudian diikuti dengan penggunaan aplikasi Whatsapp. Penggunaan 

aplikasi ini sangat membantu dalam pelaksanaan kerja sehari-hari. Zoom sendiri terdiri atas 

pengaturan perangkat keras fisik yang  bisa menunjang kemampuan perusahaan untuk 

menjadwalkan rapat untuk koordinasi kerja. Zoom memiliki sejumlah  fitur yang bisa 

dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan karyawan dalam bekerja. Kelebihan penggunaan Zoom itu 

mungkin disebabkan oleh sejumlah hal. Pertama, Zoom menghasil video dengan  kualitas HD yang 

bagus. Kualitas  penayangan yang jernih. Kedua, Zoom juga mendukung  fitur safe mode. Ketiga, 

Zoom bisa memudahkan penggunanya untuk mengundang kolega lain dalam menggunakan 

aplikasi ini. Keempat, Zoom juga mampu mendukung semua platform serta menyediakan layanan 

cloud. Kelima, Zoom dipertimbangkan sebagai aplikasi yang memberikan layanan keamanan yang 

dapat dijamin.  

Tabel Pilihan Aplikasi untuk WFH 

Pilihan Aplikasi Jawaban 

Zoom 84,47% 2717 

Meet 3,77% 121 

Whatsapp 64,05% 2053 

Microsoft Teams 9,26% 297 

Skype 3,07% 10 

Aplikasi kantor 

pribadi 11,6% 372 

 

 

 

  Data penelitian ini juga menunjukkan aplikasi WhatsApp banyak digunakan sesudah 

Zoom.  Aplikasi WhatsApp memiliki kemudahan antara lain. Pertama, aplikasi ini akan otomatis 

melakukan sinkronisasi terhadap kontak karyawan. Ketika karyawan selesai menambahkan kontak 

atau nomor baru dan kemudian ingin menghubungi orang tersebut, karyawan tidak perlu  

mensinkronkan antara kontak telepon dengan kontak WhatsApp karena terdapat otomatisasi 

secara sinkron. Kedua, WhatsApp merupakan  aplikasi open source yang bisa membuat karyawan  

mudah ketika hendak melakukan pengaturan sesuai dengan kebutuhan kerja.  

https://www.nesabamedia.com/cara-sinkronisasi-gmail-di-hp-android/
https://www.nesabamedia.com/cara-sinkronisasi-gmail-di-hp-android/
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Dari survei penelitian dengan menggunakan daring, diketahui mengenai profil responden. 

Profil responden ini berdasarkan data dari sisi responden dan kondisi pekerjaan. Terkait dengan 

data dari sisi keluarga responden, data meliputi kelamin, status pernikahan, kepemilikan anak, 

jenis tempat tinggal, kepemilikan tempat tinggal, jumlah anggota keluarga, pendidikan terakhir,  

sedangkan data terkait dengan divisi kerja, jabatan posisi, waktu yang dihabiskan untuk WFH, 

keefektifan dalam menjalankan WFH.   

 

Tabel Profil dari Sisi Responden  

 Persentase Jumlah 

Jenis Kelamin   

Perempuan 40,9% 1310 

Laki-Laki 59,1% 1895 

Status Pernikahan   

Menikah 75,8% 2428 

Belum menikah 22,9% 734 

Cerai 1,3% 43 

Status Pekerjaan   

Outsourcing 472 16,3 

Kontrak 431 14,9 

Tetap 1990 68,8 

Kepemilikan Anak   

Tidak ada 12,8% 311 

Ada 87,2% 2118 

Jenis Tempat 

Tinggal   

Rumah Tapak 96,9% 3106 

Apartemen 3,1% 99 

Status Kepemilikan   

Sewa 23,3% 675 

Milik Pribadi 47,2% 1366 

Milik Orang Tua 29,5% 852 

Pendidikan   

Tamat sekolah 

menengah 

atas/kejuruan 4,6% 147 

Tamat D1 / D2 / D3 11,7% 374 

Tamat D4 / S1 78,8% 2527 

Tamat S2 4,8% 153 

Tamat S3 0,1% 4 
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Tabel profil dari sisi responden diketahui bahwa jumlah pengisi survei daring lebih banyak 

laki-laki dibandingkan responden perempuan. Sebanyak 68,8% responden merupakan karyawan 

tetap.  Mayoritas dari responden yang mengisi survei mengenai WFH adalah sudah menikah. 

Jumlah responden tersebut sebanyak 75,8%. Selain itu, dari jumlah yang sudah menikah, 

mayoritas responden yang sudah memiliki anak sebanyak 87,2%. Berdasarkan jenis tempat 

tinggal, hampir secara keseluruhan, responden tinggal di rumah tapak. Hanya 3,1% responden 

yang tinggal di apartemen.  

 

Rata-rata responden sudah memiliki keluarga. Penetapan kebijakan WFH ini tentu saja 

akan memudahkan bagi karyawan yang sudah berkeluarga untuk bisa mengawasi anak di rumah 

selama masa pandemi ini. Mereka juga bisa lebih aman dan bisa terlindungi rumah sembari masih 

bisa melakukan pekerjaan kantor.  Dalam masa pandemi ini, anak-anak juga tidak melakukan 

aktivitas belajar di luar rumah sehingga kebijakan ini dianggap memiliki sisi positif bagi keluarga. 

Mereka bisa melaksanakan aktivitas bersama dalam rumah. Dengan demikian, satu sama lain bisa 

saling mengawasi. Mobilisasi dibatasi hanya di rumah, sehingga Kesehatan keluarga bisa terjaga 

dengan penerapan WFH.  Sebanyak 47,2% responden tinggal di rumah milik sendiri sedangkan 

sisanya memilih untuk kontrak rumah. Hal ini juga menunjukkan kemampuan mereka untuk 

memiliki rumah sendiri. Di sisi lain, bagi para karyawan yang belum memiliki rumah sendiri, bisa 

jadi  disebabkan masih ada responden yang belum berkeluarga atau menikah. Pertimbangan untuk 

memilih kontrak rumah adalah efisiensi dalam pembiayaan.   Terkait dengan data pendidikan, 

profil responden mengeyam pendidikan dari sekolah menengah, diploma, sarjana, magister dan 

doktor. Dominasi pendidikan para responden adalah berpendidikan sarjana, yaitu sebesar 78,8% 

kemudian diikuti dengan pendidikan di tingkat diploma sebesar 11,7%. Pendidikan ini 

menunjukkan adanya kemampuan para karyawan untuk menyelesaikan tugas dengan baik, selain 

menjadi prasyarat sebagai pegawai sebuah perusahaan.  

Berdasarkan aspek profil responden lainnya, misalnya berdasarkan umur, jumlah 

responden akan bervariasi.  Kebanyakan responden yang memiliki kisaran umur 25 tahun sampai 

36 tahun merupakan karyawan yang mengisi survey. Sebanyak 2056 responden merupakan 

karyawan yang aktif dalam bekerja di perusahaan. Sebanyak 1332 responden rata-rata 

menghabiskan waktu 8 jam per hari untuk WFH. 
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Deskripsi Keefektifan WFH vs WFO 

 

 Tabel profil dari sisi kondisi pekerjaan diketahui bahwa responden juga memiliki 

keragaman dalam melakukan WFH. 80,8% responden menjawab bahwa mereka tidak mengalami 

kesulitan dalam menjalankan WFH sedangkan sisanya merasakan kesulitan. Terkait dengan alasan 

responden dalam menjawab kesulitan dalam melakukan WFH  sebesar 19,22% sebagai berikut. 

Tabel Profil dari Sisi Kondisi Pekerjaan  

Kesulitan dalam 

melakukan 

WFH 

  

Tidak 80,8% 1712 

Ya  19,22% 407 

Keefektifan 

dalam WFH 

  

Working from 

home 32,9% 1055 

Working from 

office 67,1% 2150 

 

1. Kondisi rumah.  

Kondisi di rumah sisi sebenarnya membuat orang tua merasa nyaman. Kenyamanan ini 

disebabkan oleh adanya peluang untuk bisa mengawasi anak dalam belajar dan melakukan 

kegiatan di rumah. Namun, berdasarkan penelitian ini, responden menunjukkan adanya 

ketidakmampuan bekerja dengan baik di rumah karena responden sebagai orang tua tidak 

mampu melakukan fokus pada pekerjaan. Hal ini tidak bisa dihindari terutama bagi 

responden perempuan. Mereka tentunya akan memiliki beban untuk mengurus rumah 

tangga sembari mereka bisa di rumah. Dengan terbaginya fokus ini, mau tidak mau 

responden akan mengutamakan urusan rumah. Pembelajaran daring ini juga dilaksanakan 

karena bisa melindungi anak-anak dari bahaya virus Covid-19.  

 

2. Komunikasi dan koordinasi tidak optimal.  

Pandemi Covid ini menyebabkan semua orang harus menjaga jarak antar orang. 

Perkantoran di Indonesia menerapkan kebijakan untuk meminta karyawan yang bekerja 
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untuk menjaga jarak. Kebijakan lainnya yang penting adalah penerapan WFH. Kondisi ini 

tentu saja baru sekali dalam kehidupan  bekerja para karyawan. Koordinasi yang tadinya 

bisa dilakukan dengan tatap muka, sekarang dengan adanya pandemi, mereka tidak bisa 

melakukan koordinasi kerja dengan tatap muka. Teknologi digunakan untuk mereka dalam 

melakukan koordinasi kerja dan komunikasi antar bagian.   

 

3. Sistem perbankan hanya dibuka di kantor.   

Setiap perbankan sudah mengembangkan sistem aplikasi yang memuat dokumen asli 

termasuk aplikasi daring yang menyimpan semua arsip penting. Akses untuk informasi 

hanya bisa dilakukan di kantor sehingga mengkondisikan karyawan ada di kantor untuk 

mengakses data tersebut. Dengan demikian, sistem lebih mengutamakan intranet daripada 

internet. Hal ini bertujuan untuk membatasi karyawan untuk akses. Selain itu, data 

confidentiality juga bisa terjamin. Data perbankan memuat informasi penting terkait 

dengan keamanan nasabah sehingga perlu dilindungi dengan baik. Kondisi ini mau tidak 

mau memaksa karyawan harus ada di kantor untuk bisa melakukan akses data. Keberadaan 

sistem ini juga sebenarnya menjadi kontradiktif dengan kebijakan WFH dari pemerintah 

untuk mengurangi penyebaran Covid-19.  

 

4. Adanya dokumen asli yang dibutuhkan.  

Digitalisasi bisnis memengaruhi proses bisnis. Salah satu proses bisnis adalah adanya 

sistem yang sifatnya tidak membutuhkan tatap muka bahkan dokumen bisa dalam bentuk 

soft-file sehingga semua disimpan dalam sistem.  Namun, di perbankan, masih ada 

dokumen yang disediakan dalam bentuk hard-copy. Dokumen ini ada di kantor yang tidak 

bisa dibawa keluar dari kantor. Para karyawan yang melakukan akses data harus di kantor 

untuk melakukan akses data tersebut. Selain itu, ada bagian divisi tertentu yang harus 

berurusan dengan proses bisnis tertentu dan menggunakan dokumen-dokumen perusahaan 

untuk penyelesaian tugas. Mereka terpaksa harus di kantor.   

 

5. Keharusan adanya karyawan di kantor karena proses bisnis tertentu.  

Kebijakan WFH dianggap tidak bisa didukung sepenuhnya mengingat adanya proses bisnis 

yang membutuhkan tanda tangan dan persetujuan yang harus dilakukan melalui 
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bertemunya dengan pejabat atau individu yang berwewenang. Kondisi industri perbankan 

memang menuntut adanya aspek confidentiality data karena industri perbankan lekat 

dengan masalah kepercayaan dari para pemangku kepentingan.  

 

6. Susah fokus.  

Kebijakan WFH ini tidak selamanya dianggap positif. Bagi karyawan yang harus bekerja 

di rumah, mereka secara tidak langsung memikirkan kondisi rumah, bukan hanya terkait 

dengan urusan anak.  Kondisi di rumah yang tidak mendukung membuat karyawan sulit 

untuk berkonsentrasi.   Desain kerja di kantor memang dikembangkan untuk membuat 

karyawan merasa nyaman untuk  menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Desain di rumah 

tidak selalu bisa mendukung kondisi orang untuk bekerja di rumah. Selain itu, individu 

merasa adanya  orang-orang rumah yang bisa mengurangi konsentrasi dalam 

menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik.  

 

7. Jaringan internet tidak mendukung.  

Jaringan internet  juga menjadi faktor dalam melaksanakan kebijakan WFH. Tidak semua 

rumah karyawan didukung oleh keberadaan jaringan internet. Jaringan internet yang bagus 

mendukung proses WFH karena mereka harus berkomunikasi dengan menggunakan 

daring. Jaringan internet yang tidak bagus bisa mengganggu kejernihan informasi yang 

diterima, termasuk penggunaan video.  Jaringan internet yang tidak bagus bisa 

menyebabkan adanya gangguan atau noise dalam memahami informasi yang disampaikan 

oleh peserta dalam video conference dengan pihak lain. Kondisi ini juga terkadang 

membuat frustasi atau jengkel dalam menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Pada kondisi 

tertentu, jaringan internet tidak baik ini juga membuat karyawan merasa kehabisan waktu 

untuk berdiskusi. Dengan demikian, pembuatan keputusan tidak bisa cepat dilakukan, 

sehingga terjadi penundaan pekerjaan.  

 

8. Kuota. 

Kuota internet juga menjadi kendala. Kuota internet yang dibutuhkan untuk mendukung 

penyelesaian pekerjaan di rumah menyebabkan karyawan harus mengeluarkan dana 

tambahan untuk itu. Perusahaan dianggap belum mendukung sepenuhnya mengenai 
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dukungan pendanaan kuota. Untuk sejumlah karyawan tertentu, kondisi ini tentu saja 

memberatkan keuangan karyawan karena harus mengalokasikan keuangan  untuk 

pembelian kuota internet.  

 

9. Pekerja lapangan.  

Setiap karyawan memiliki deskripsi kerja yang berbeda. Deskripsi kerja mengandung 

kejelasan terkait informasi tertulis mengenai karakteristik sebuah posisi atau pekerjaan 

termasuk tugas, tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan dan aspek-aspek 

pekerjaan lainnya  yang sudah disusun dan ditetapkan secara jelas serta harus dikerjakan 

oleh karyawan pada sebuah organisasi.  Sejumlah karyawan memiliki deskripsi kerja 

sebagai relationship manager dan juga di bagian consumer kredit. Tugas utama mereka 

adalah berinteraksi dengan konsumen. Perusahaan perbankan perlu  meningkatkan 

efektivitas interaksi mereka dengan konsumen sebagai nasabah. Bank akan menanyakan 

sebuah pertanyaan dalam setiap tagihan elektronik, dan bulan selanjutnya, pertanyaannya 

akan tergantung kepada jawaban bulan yang lalu. Percakapan dengan konsumen harus 

dilakukan rutin. Interaksi yang efektif dengan nasabah akan memberikan pengetahuan yang 

lebih baik tentang kebutuhan nasabah. Dengan demikian, mereka harus turun lapangan 

bertemu dengan nasabah.  

 

10. Tidak ada petugas back-up.  

Karyawan terkendala dengan adanya tidak ada karyawan lain yang mendukung bila 

karyawan bekerja mengikuti sistem WFH. Hal ini tentu saja memaksa karyawan untuk 

bekerja di kantor karena tidak ada pengganti. Dia harus memutuskan untuk menyelesaikan 

dengan baik.  Kendala keterbatasan ini menyebabkan karyawan harus bekerja di kantor 

untuk menyelesaikan pekerjaan.  

 

11. Volume pekerjaan yang banyak.  

Volume pekerjaan yang banyak juga menjadikan karyawan tidak bisa optimal untuk 

bekerja di rumah. Jumlah pekerjaan yang banyak ini tentu membutuhkan koordinasi 

dengan pihak lain untuk bisa diselesaikan satu per satu. Hal ini membutuhkan komunikasi 

dan kesepakatan dengan divisi lain agar bisa menghasilkan keputusan kerja dengan cepat. 
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Selain itu, volume pekerjaan yang banyak juga membutuhkan adanya arahan yang lebih 

jelas dari pihak pimpinan untuk memberikan petunjuk agar pekerjaan bisa diselesaikan 

dengan cepat dan benar.  

 

12. Bekerja di rumah seperti liburan.  

Kondisi ini terkait dengan adanya  persepsi psikologis bekerja di rumah serasa liburan. Hal 

ini dirasakan oleh para individu bahwa karyawan bekerja di rumah seperti cuti atau tidak 

memiliki tanggungan pekerjaan. Dengan demikian, hal ini akan memengaruhi ritme 

pekerjaan. Contoh sederhana saja, ketika karyawan. 

 

 

13. Belum terbiasa WFH. 

Dinamika kerja selama WFH menciptakan kebiasaan baru bagi karyawan. Mereka 

mengalami adanya pola kerja yang baru yang belum pernah dilakukan selama ini. Sejumlah 

karyawan yang sudah memiliki pengalaman dalam menggunakan teknologi untuk video 

conference untuk berkomunikasi dengan kantor lain di luar kota. Namun demikian, kondisi 

pandemi telah menciptakan situasi kerja yang baru. Para karyawan tidak bisa berinteraksi 

secara lebih mudah dibandingkan dengan masa di luar pandemi. Kondisi untuk tatap muka 

menggunakan daring akhirnya dilakukan setiap saat untuk berkomunikasi antar bagian 

tidak hanya dalam satu  kantor namun beda kantor bahkan luar kota juga.  Keadaan baru 

ini menciptakan ritme kerja baru yang harus diadaptasi dengan cepat agar bisa mencapai 

target pekerjaan yang sudah ditetapkan meskipun adanya pandemi ini.  

 

Hasil penelitian bahwa 32,9% responden menyatakan WFH lebih efektif untuk 

menghasilkan kinerja. Data responden menunjukkan sejumlah informasi terkait keefektifan WFH.  

1. Akses sistem mendukung. 

Setiap perbankan  memiliki  sistem aplikasi yang memuat dokumen asli termasuk 

aplikasi daring yang menyimpan semua arsip penting. Akses untuk informasi hanya 

bisa dilakukan di kantor sehingga mengkondisikan karyawan ada di kantor untuk 

mengakses data tersebut. Dengan demikian, sistem lebih mengutamakan intranet 
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daripada internet. Sistem ini juga menjamin adanya data confidentiality. Data 

perbankan memuat informasi penting terkait dengan keamanan nasabah sehingga perlu 

dilindungi dengan baik. Keberadaan sistem menjadi lebih efektif  bisa diakses oleh 

karyawan di kantor.  

 

2. Jaringan internet mendukung. 

Jaringan internet  mendukung pelaksanaan kebijakan WFH. Jaringan internet yang baik 

mampu mendukung pelaksanaan  WFH karena mereka harus berkomunikasi dengan 

menggunakan daring. Jaringan internet yang bagus mampu menciptakan kualitas 

informasi yang diterima, termasuk penggunaan video.  Jaringan internet yang bagus 

bisa menciptakan transmisi informasi  kepada semua peserta dalam video conference 

dengan pihak lain. Kondisi ini bisa mendukung dalam menyelesaikan pekerjaan dengan 

baik.. Dengan demikian, pembuatan keputusan k bisa cepat dilakukan, sehingga tida 

terjadi penundaan pekerjaan. 

 

3. Mudah berkoordinasi. 

Pandemi Covid ini menyebabkan semua orang harus menjaga jarak antar orang. 

Perkantoran di Indonesia menerapkan kebijakan untuk meminta karyawan yang 

bekerja untuk menjaga jarak. Kebijakan lainnya yang penting adalah penerapan WFO 

dengan prosedur Kesehatan tertentu. Kebijakan WFO dengan prosedur mendukung 

kemudahan untuk melakukan koordinasi yang bisa dilakukan dengan tatap muka.  

Mereka bisa melakukan komunikasi yang bai kantar bagian, sehingga bisa menjelaskan 

dan melakukan klarifikasi baik pekerjaan yang harus diputuskan segera.    

 

4. Ada interaksi dengan karyawan lain. 

Responden dalam penelitian ini merupakan responden dengan latar belakang budaya 

komunal. Artinya, mereka menguatkan adanya kebersamaan dengan orang lain. 

Keberadaan orang lain bisa menjadi motivasi dalam bekerja karena ada kedekatan 

emosi.  Mereka merasa bersemangat untuk menyelesaikan pekerjaan sembari mereka 

bisa berkomunikasi meskipun menggunakan masker. Keberadaan mereka dapat 
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menjadi teman untuk berbagi cerita.  Interaksi ini juga memudahkan mereka untuk 

mendiskusikan pekerjaan dengan lebih baik.  

 

5. Sistem kerja mendukung. 

Kebijakan WFO dianggap positif. Bagi karyawan yang harus bekerja di kantor selama 

masa pandemi, mereka tidak memikirkan kondisi rumah dan tidak disibukkan dengan 

kegiatan untuk mengurus anak.  Kondisi di kantor lebih mendukung sehingga karyawan 

bisa lebih untuk berkonsentrasi.   Desain kerja di kantor memang dikembangkan untuk 

membuat karyawan merasa nyaman untuk  menyelesaikan pekerjaan dengan baik. 

Dengan demikian,  individu bisa memiliki  konsentrasi untuk menyelesaikan pekerjaan 

dengan lebih baik. 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa 34,01% mendukung pelaksanaan kebijakan 

WFH. Hal ini disebabkan oleh sejumlah pertimbangan.  

1. Fleksibilitas kerja.  

Karyawan setiap harinya di depan laptop, sehingga  memiliki meja dan kursi khusus 

sebagai tempat kerjanya. Ada kalanya karyawan merasa bosan dan membutuhkan 

suasana baru dalam menyelesaikan pekerjaan. Dengan WFH, karyawan sebenarnya 

bisa bekerja di mana saja dari rumah. Karyawan sendirilah yang dapat mengukur 

tingkat kenyamanan dalam bekerja. Namun yang terpenting,  karyawan dapat 

bertanggung jawab penuh atas pekerjaan yang akan diselesaikan pada hari itu. 

Karyawan juga memiliki fleksibilitas terkait dengan waktu.   

 

2. Keselamatan kerja. 

Virus Corona ini telah memaksa karyawan untuk mengurangi interaksi dengan 

karyawan lain. Tujuannya adalah mencegah penularan virus semakin luas. Apabila 

virus mengenai satu karyawan, maka hal ini akan mudah untuk menular pada karyawan 

dengan cepat. Risiko terburuk adalah kinerja perusahaan menjadi terganggun. Oleh 

karena itu, salah satu cara untuk mengurangi risiko terburuk, adalah menerapkan WFH.  

 

3. Menghemat waktu dan biaya transportasi. 
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Karyawan tidak perlu mengeluarkan uang untuk membayar biaya transportasi, biaya 

bensin dan tol sehingga karyawan  bisa menghemat waktu di perjalanan. Karyawan 

juga menghindari  kemacetan di jalan menuju kantor sekaligus bisa melakukan 

minimalisasi stress kerja. 

 

4. Work-life balance. 

Adanya  tuntutan pekerjaan yang harus diselesaikan terkadang memaksa karyawan 

tidak memiliki  keseimbangan antara dunia kerja dan kehidupan pribadi atau keluarga. 

Kebijakan  WFH ini memudahkan seseorang untuk  membagi perannya. Karyawan 

lebih banyak  memiliki waktu luang  untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Dengan 

demikian, hal ini bisa mengurangi ketegangan dalam bekerja.  

 

Analisis Cross Tab 

Penelitian ini menggunakan SPSS sebagai software statistik yang menyediakan fasilitas 

tersebut dalam  Analisis Crosstab. Crosstab atau Cross tabulation adalah  metode analisis dengan 

menampilkan data dengan dua variabel yang tidak sama ke dalam satu matriks. Penelitian crosstab 

(tabulasi silang) menampilkan  data dalam bentuk tabulasi yang berupa baris dan kolom (Hair et 

al., 2013). Analisis melalui crosstab menunjukkan adanya dua variabel atau lebih yang memiliki 

hubungan secara deskriptif. Skala pengukuran data untuk penyajian crosstab pada umumnya 

berskala nominal. Metode Crosstab digunakan untuk tujuan menganalisis hubungan antara dua 

variabel dalam satu tabel. Variabel yang dianalisis dengan metode ini adalah variabel kualitatif 

dengan  skala nominal. Selain itu, analisis ini juga merupakan cara mudah untuk menganalisis 

asosiasi dalam sejumlah data dalam persentase.  

 

Hubungan Antara Wilayah dan Penggunaan Aplikasi Komunikasi Online 

 Dalam penelitian ini, analisis dimulai dengan  hubungan antara wilayah dan pemilihan 

aplikasi komunikasi video secara online.  Penggunaan aplikasi Zoom banyak digunakan di kota 

besar di Indonesia.  Hal ini sejalan dengan  kebijakan WFH   yang banyak menggunakan aplikasi 
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tool Zoom sebagai online meeting. Responden bisa melakukan akses melalui www.zoom.us, yang 

dapat dipasang di smartphone, desktop dan laptop. Penggunaan Zoom meningkat pesan dalam 

waktu, hingga naik 20-30 persen secara mendunia, termasuk di Indonesia (Smartcityindo, 2020). 

Zoom yang digunakan untuk meeting dapat diakses melalui website merupakan Zoom Meeting 

sedangkan Zoom yang digunakan oleh korporasi umumnya menggunakan Zoom Room. Adanya 

kebijakan WFH,  paket yang cenderung dibeli adalah aadalah Zoom Meeting. Pada Tabel antara 

Wilayah dan Penggunaan Zoom, diketahui bahwa Jakarta memiliki tingkat penggunaan Zoom 

tertinggi yaitu ada 1038 responden dan diikuti dengan responden yang berasal dari Sumatera Utara, 

Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.  

Tabel Antara Wilayah dan Penggunaan Zoom 

No Wilayah Jumlah Pengguna 

Zoom 

1.  DKI Jakarta 1038 

2.  Sumatera Utara 458 

3.  Jawa Timur 268 

4.  Jawa Barat 151 

5.  Sulawesi Selatan 141 

 

Tabel Antara Wilayah dan Penggunaan Meet 

No Wilayah Jumlah Pengguna 

Meet 

1.  DKI Jakarta 85 

2.  Sumatera Utara 13 

3.  Jawa Timur 6 

 

 

 

Tabel Antara Wilayah dan Penggunaan Whatsapp 

No Wilayah Jumlah Pengguna 

Whatsapp 

1.  DKI Jakarta 781 

2.  Sumatera Utara 344 

3.  Jawa Timur 199 

4.  Jawa Barat 97 
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5.  Bali 97 

6.  Sulawesi Selatan 94 

 

Tabel Antara Wilayah dan Penggunaan Microsoft Team 

No Wilayah Jumlah Pengguna 

Microsoft Team 

1.  DKI Jakarta 235 

2.  Jawa Barat 15 

3.  Sumatera Selatan 14 

 

Hasil ini sejalan dengan  kondisi kota yang memiliki tingkat penderita Covid-19. 

Berdasarkan informasi dari Kompas.com (2020), sampai dengan  1 November 2020, Indonesia 

memiliki 412.784 kasus infeksi virus corona, tertinggi di Asia Tenggara. Di sisi lain, angka 

kematian karena Covid-19 sudah mencapai 13.943 orang. Selain itu,  341.942 pasien dinyatakan 

sembuh. Dalam sepekan terakhir pada November 2020, rata-rata kasus harian tercatat sebanyak 

3.296, lebih rendah dibandingkan pekan sebelumnya. Provinsi DKI Jakarta masih menjadi kota 

sebagai penyumbang angka kasus tertinggi (Dzulfaroh & Nugroho, 2020). Hal ini kemudian  

disusul oleh Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Berdasarkan data dari Satgas 

Penanganan Covid-19,  angka kematian akibat virus corona yaitu 1) Jawa Timur: 3.776; 2)  DKI 

Jakarta: 2.270; 3) Jawa Tengah: 1.756; 4) Jawa Barat: 721; 5) Sumatera Utara: 536.  

 

Hubungan Antara Wilayah Survei dan Instruksi WFH 

Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan kerja dari rumah (work from home) sebagai 

cara untuk menjalankan  aturan new normal di tengah situasi pandemi Covid-19. Aturan normal 

baru diluncurkan  melalui Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/328/2020 

mengenai Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan 

Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. Menteri Kesehatan 

Terawan Agus menjelaskan bahkan peraturan  ini dirumuskan dengan  mempertimbangkan kondisi 

pandemi. Aktivitas perekonomian dan bisnis diharapkan tetap berjalan  sembari menguatkan 

langkah pencegahan. Para karyawan sebagai pekerja memiliki kontribusi besar untuk 

memberhentikan mata rantai penularan karena besarnya jumlah para pekerja dan  interaksi 

masyarakat dalam aktivitas  bekerja. Tempat kerja di kantor sebagai tempat interaksi dan 
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berkumpulnya banyak orang sehingga bisa menjadi faktor risiko yang perlu diantisipasi terkait 

penularan lebih lanjut.   Di samping itu, kebijakan WFH ini didukung dengan keberadaan 

Peraturan Pemerintah No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)  untuk 

mempercepat penanganan masalah Covid-19. Tabel antara Wilayah dan Instruksi WFH 

menunjukkan bahwa kota DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan 

dan Bali menerapkan WFH. Hal ini mengingat adanya sejumlah karyawan yang bekerja di kantor. 

Wilayah tersebut dinyatakan sebagai daerah dengan tingkat pasien tinggi di samping adanya 

kondisi sebagai wilayah pusat bisnis. Perkantoran banyak di wilayah ini untuk menjalankan 

kegiatan bisnis dan perekonomian.  

Tabel Antara Wilayah dan Instruksi WFH 

No Wilayah Jumlah Responden 

1.  DKI Jakarta 1133 

2.  Sumatera Utara 600 

3.  Jawa Timur 308 

4.  Jawa Barat 162 

5.  Sulawesi Selatan 165 

6.  Bali 114 

 

Masing-masing daerah melalui Pemerintah Daerah berusaha untuk menerapkan pencegahan 

penularan Covid-19 selama PSBB terkait kebijakan manajemen dalam pencegahan dan penularan 

Covid-19 di tempat kerja dengan mengikuti aturan sebagai berikut (Oktavira, 2020). 

1) Pihak manajemen agar senantiasa memantau dan memperbaharui perkembangan informasi 

tentang Covid-19 di wilayahnya. Secara berkala dapat diakses di 

https://infeksiemerging.kemkes.go.id. dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat. 

2) Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 di tempat kerja yang terdiri dari Pimpinan, bagian 

kepegawaian, bagian K3 dan petugas Kesehatan yang diperkuat dengan Surat Keputusan 

dari Pimpinan Tempat Kerja. 

3) Pimpinan atau pemberi kerja memberikan kebijakan dan prosedur untuk pekerja 

melaporkan setiap ada kasus dicurigai Covid-19 (gejala demam atau batuk/pilek/nyeri 

tenggorokan/sesak nafas) untuk dilakukan pemantauan oleh petugas kesehatan. 

4) Tidak memperlakukan kasus positif sebagai suatu stigma. 
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5) Pengaturan bekerja dari rumah (work from home). Menentukan pekerja esensial yang perlu 

tetap bekerja atau datang ke tempat kerja dan pekerja yang dapat melakukan pekerjaan dari 

rumah. 

6)  

Hubungan Antara Kesulitan WFH, Jenis Kelamin, Status Pernikahan dan Memiliki Anak 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa  jumlah pria yang menyatakan tidak ada masalah 

dengan WFH sebanyak 1103 orang sedangkan wanita yang menyatakan tidak ada masalah dengan 

WFH sebanyak 609 orang. Komposisi pria lebih besar untuk menyatakan tidak ada kesulitan dalam 

melaksanakan WFH. Haar dan O’Driscoll (2005) berpendapat bahwa wanita memiliki tanggung 

jawab besar dalam mengelola keluarganya meskipun mereka diberi kesempatan kerja daripada 

pria. Hal ini terkait dengan kondisi yang menunjukkan bahwa pria tidak menemukan kesulitan 

dalam WFH. Pekerjaan rumah tangga bisa dikelola oleh keluarga. Wanita meskipun mereka 

memiliki kesempatan untuk bekerja, mereka memiliki keterlibatan emosi untuk menyelesaikan 

pekerjaan rumah tangga termasuk dalam mengasuh anaknya. Berada di rumah menjadikan wanita 

memiliki perhatian lebih pada aktivitas rumah tangga termasuk kegiatan anak-anak (Huffman et 

al., 2003).    

Pria memiliki aspek rasionalitas lebih besar daripada wanita. Mereka akan mudah 

melakukan koordinasi kerja meskipun dilakukan di rumah. Menurut penelitian Allen et al. (2000), 

pekerja wanita memiliki tekanan yang lebih besar karena memiliki sejumlah tanggung jawab yang 

lebih besar daripada pria. Tanggung jawab yang dimiliki berupa peran sebagai istri, ibu rumah 

tangga, dan pekerja aktif. Peran yang dimiliki beragam sehingga dalam alokasi waktu dan tenaga 

harus difokuskan pada masing-masing peran. Dengan demikian kondisi psikologis perempuan 

menjadi sulit dicapai. Dengan demikian kondisi perempuan menjadi sulit dicapai. Berdasarkan 

teori peran gender (Grandey et al., 2005), perempuan memandang keluarga sebagai bagian dari 

identitas sosial kehidupan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarga, 

perempuan akan memberikan perhatian penuh. Perempuan akan membentuk sikap negatif pada 

pekerjaan, apabila pekerjaan memberikan implikasi pada keluarga yang tidak baik.  

Tabel antara Kesulitan WFH, Jenis Kelamin, Status Pernikahan dan Memiliki Anak 
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Kesulitan 

WFH 

Kategori Pria  Wanita Status 

Pernikahan 

Ada Anak Tidak Ada 

Anak 

Ya 259 148 407 407 0 

Tidak 1103 609 1712 1711 1 

 Penelitian ini menunjukkan data bahwa sebanyak 1711 responden tidak memiliki masalah 

dalam kepemilikan anak terkait dengan kebijakan WFH.  Liu dan Lam (2014) berpendapat bahwa 

profesionalisme merupakan aspek penting yang dipertahankan oleh seseorang yang bekerja agar 

bisa memenuhi target kerja yang sudah ditentukan. Dalam hal ini, nampaknya para responden yang 

memiliki anak tidak memiliki permasalahan dalam menjalankan kebijakan WFH di rumah. Pada 

hakekatnya hubungan antara kedua definisi sangat tinggi. Ketika bekerja, individu akan 

memainkan peran dan melaksanakan segala tanggung jawab yang melekat pada dirinya, namun 

pada saat yang bersamaan, individu juga mempunyai peran yang berbeda dari keluarga. Apabila 

peran ini berjalan bersamaan dan individu mendapat suatu tekanan yang merupakan aspek di luar 

individu, akan terjadi konflik yang tidak bisa dihindari. Tanggung jawab pekerjaan dan keluarga 

menjadi saling tumpang tindih, artinya individu tidak mampu memiliki prioritas atas salah satunya. 

Penelitian ini memfokuskan pada konflik pekerjaan-keluarga yaitu konflik yang terjadi berkaitan 

dengan pekerjaan atau masalah di tempat kerja yang memberi implikasi pada kehidupan keluarga. 

Ketika individu tidak bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik akan membawa implikasi pada 

keluarga. Ketika individu memiliki ketidakmampuan menyelesaikan dalam keluarga, akan 

kembali berimbas pada pekerjaan.  

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa status pernikahan memiliki kaitan dengan 

kebijakan WFH. Sebanyak 1712 orang sebagai responden menyatakan tidak ada hubungan antara 

status pernikahan dan WFH.  Hanya 407 orang yang menyatakan bahwa ada hubungan antara 

WFH dan status pernikahan. Kebijakan WFH merupakan kebijakan perusahaan yang sebenarnya 

merupakan turunan dari kebijakan pemerintah yang harus dijalankan. Kebijakan WFH ini 

merupakan bagian dari pekerjaan para responden. Kebijakan WFH juga memengaruhi hubungan 

keluarga dan kerja. Hal ini juga didukung oleh kondisi dengan mulai meningkatnya jumlah pekerja 

yang memiliki latar belakang keluarga. Latar belakang keluarga juga mewarnai kehidupan para 

pekerja yang sehari-hari. Begitu pula sebaliknya, kondisi pekerjaan juga mempengaruhi hubungan 

individu yang bekerja dengan keluarga. Aktivitas pekerjaan juga menuntut individu untuk 

memberikan waktu dan tenaga cukup banyak agar bisa bekerja dengan baik. Individu dengan 
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kemampuan bisa membagi waktu dengan baik akan mudah menyelesaikan pekerjaan dan 

menjalankan tugas dalam keluarga.   

Namun nampaknya, kebijakan WFH tidak memiliki pengaruh yang besar pada responden 

yang memiliki status pernikahan. Di satu sisi, kebijakan WFH sebagai bagian faktor pekerjaan ini  

bisa menekan kondisi psikologis individu yang bekerja dan pada waktu yang bersamaan juga 

mempengaruhi cara pengelolaan hubungan dengan keluarga. Apabila individu tidak bisa 

menangani tekanan ini, maka akan mengakibatkan konflik yang berkepanjangan. Konflik ini tentu 

saja juga mempengaruhi kembali kondisi emosi individu. Kondisi emosi ini bisa berkaitan dengan 

kebahagiaan dan kepuasan hidup pekerja. Kebahagiaan dan kepuasan hidup pekerja bisa berkaitan 

dengan kondisi hidup pribadi pekerja dan bahkan kehidupan pernikahan. Konflik kepentingan 

pekerjaan dan keluarga juga mempengaruhi kinerja individu. Konflik yang berkepanjangan 

menyebabkan individu tidak bisa memfokuskan diri untuk mencurahkan pikiran dan sumber daya 

yang ada (Kossek & Ozeki  1998).   

 

Hubungan antara Kesulitan WFH dengan,  Jenis Tempat Tinggal, dan Kepemilikan Tempat 

Tinggal  

Tabel berikut menjelaskan tentang hubungan antara kebijakan WFH dan jenis tempat 

tinggal dan kepemilikan tempat tinggal. Data menunjukkan bahwa sebanyak 1679 responden yang 

tinggal di rumah tapak menyatakan bahwa mereka tidak menemui kesulitan WFH. Hanya 14 orang 

yang tinggal di apartemen mengatakan ada kesulitan WFH. Berkaitan dengan hal itu, ada 1322  

responden yang memiliki tempat tinggal sendiri tidak memiliki masalah dengan kebijakan WFH.  

Hanya 390 orang yang tinggal di rumah kontrak tidak memiliki masalah dengan kebijakan WFH. 

Kemudahan dalam melaksanakan kebijakan WFH di rumah tapak dan juga rumah milik sendiri 

bisa disebabkan oleh beberapa faktor.  

Pertama, kondisi di rumah mungkin dianggap lebih nyaman. Kemungkinan adanya 

ruangan yang lebih luas dan nyaman, sehingga mereka bisa mengerjakan tugas dan menyelesaikan 

pekerjaan dengan baik. Kedua, Selain itu, jaringan internet di rumah tapak dianggap lebih stabil 

secara kualitasnya.  Jaringan internet dianggap lebih stabil sehingga memudahkan untuk 

berkomunikasi. Jaringan internet di apartemen mungkin terkendala, sehingga menyulitkan  mereka 
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untuk menerapkan kebijakan WFH. Ketiga, suasana di apartemen dirasa lebih sempit sehingga 

kurang leluasa dalam menerapkan kebijakan WFH. 

Namun, data penelitian juga menunjukkan bahwa 296 orang yang tinggal di rumah sendiri 

mengatakan bahwa ada kesulitan dalam menerapkan WFH. Hal ini mungkin disebabkan oleh 

suasana rumah dan berbagai aspek yang sifatnya manajerial. Misalnya data yang akan diakses 

hanya ada di kantor. Dengan demikian, responden akan merasa kesulitan untuk menyelesaikan 

pekerjaan karena mereka harus ke kantor untuk mengakses data.  

 

 

Tabel Kesulitan WFH dengan   Jenis Tempat Tinggal, dan Kepemilikan Tempat Tinggal  

Kesulitan 

WFH 

Kategori Rumah 

Tapak 

Apartemen Kepemilikan 

Tempat 

Tinggal 

Sendiri 

Kepemilikan 

Tempat 

Tinggal 

Kontrak/Kost 

Ya 393 14 296 111 

Tidak 1679 33 1322 390 

 

Hubungan antara Kesulitan WFH dan Jumlah Anggota Keluarga yang Tinggal Serumah.  

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa jumlah anggota keluarga tidak terpengaruh oleh 

kebijakan WFH.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa para responden bisa bekerja di rumah 

berapapun jumlah anggota keluarga yang ada selama ada penerapan WFH ini. Jumlah anggota 

keluarga memiliki variasi. Jumlah anggota keluarga sebanyak 12 anggota ada 3 responden; 2 

anggota ada 182 orang; 3 anggota ada 476 orang; 5 anggota ada 412 orang; 6 anggota ada 187 

orang, dan 7 anggota ada 78 orang.  

Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, para responden yang menjadi karyawan 

ketika bekerja di rumah memiliki sikap profesionalisme. Sikap profesionalisme ini menunjukkan 

bahwa mereka bekerja seperti layaknya di kantor, sehingga berapa pun jumlah anggota keluarga 

yang dimiliki tidak mengganggu aktivitas responden dalam menyelesaikan pekerjaan dengan baik. 

Kedua, hal ini terkait dengan pembagian tugas kerja dalam rumah. Masing-masing anggota 
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memiliki pemahaman dengan baik untuk saling mendukung anggota lainnya untuk bisa bekerja 

dengan baik. Para anggota keluarga akan membatasi diri untuk tidak ikut campur atau mengganggu 

aktivitas anggota lain yang bekerja. Ketiga, tuntutan pekerjaan dalam hal ini pencapaian kinerja 

memaksa para responden untuk lebih fokus pada pekerjaannya.  

 

Hubungan antara Kesulitan WFH dan Pendidikan 

 Tabel antara Kesulitan WFH dan Pendidikan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan 

memiliki hubungan dengan kesulitan WFH.  Bagi karyawan yang memiliki pendidikan S1, ada 

1358 orang yang menyatakan bahwa tidak ada kesulitan dengan menerapkan WFH. Begitu  juga, 

dengan 91 orang yang berpendidikan S2 tidak mengalami kesulitan dalam menggunakan WFH. 

Hal ini juga menarik bahwa bagi responden dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas, 

ada 96 orang yang menyatakan tidak ada masalah dengan penerapan kebijakan WFH.  

 

Tabel Kesulitan WFH  dan Pendidikan 

 

Tamat 

Sekolah 

Menengah 

Atas/Kejurua

n 

Tamat 

D1/D2/D3 Tamat D4/S1 Tamat S2 Tamat S3 

KesulitanWF

H 

0 5 49 327 25 1 

Tidak 96 166 1358 91 1 

 

 Secara umum data ini menjelaskan bahwa pada tingkatan tertentu pendidikan menunjukkan 

pengetahuan seseorang untuk memahami sesuatu dengan baik. Dengan banyaknya responden pada 

tingkat pendidikan S1, nampaknya tidak masalah dalam menerapkan kebijakan WFH. Hal ini bisa 

dikaitkan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Mereka memiliki informasi terkait 

dengan penerapan WFH termasuk bagaimana menggunakan teknologi yang ada untuk membantu 

dalam penyelesaian pekerjaan di kantor yang dikerjakan di rumah.  

 

Deskripsi Pertanyaan dalam Kuesioner 
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System Quality 

System quality (SQ)adalah  sebagai kualitas yang berhubungan dengan fungsi-fungsi, 

kecepatan, fitur-fitur, konten-konten, kapabilitas interaksi LMS. SQ ini mengacu pada kemampuan 

sistem informasi untuk melakukan transaksi, yang termasuk perangkat lunak dan komponen data. 

Pengukuran SQ biasanya berfokus pada memperkirakan karakteristik kinerja dari sistem yang 

diteliti.  43,06% responden menyatakan  puas dengan segala fungsi yang ditawarkan aplikasi 

internet work from home; 41,41%  responden menyatakan puas dengan kecepatan media aplikasi 

internet di rumah pada saat work from home; 41,16% menyatakan puas dengan sistem kerja 

perusahaan pada saat work from home dan 42,27% menyatakan puas dengan interaksi pada media 

aplikasi internet di saat work from home. 

 

System Quality  1 2 3 4 5 

Saya puas dengan 

segala fungsi yang 

ditawarkan aplikasi 

internet work from 

home. 

3,21% 90 7,39% 207 30,77% 862 43,06% 1206 15,57% 436 

Saya puas dengan 

kecepatan media 

aplikasi internet di 

rumah pada saat work 

from home. 

3,50% 98 9,85% 276 31,49% 882 41,41% 1160 13,75% 385 

Saya puas dengan 

sistem kerja 

perusahaan pada saat 

work from home. 

3,18% 89 8,18% 229 32,42% 908 41,16% 1153 15,07% 422 

Saya puas dengan 

interaksi pada media 

aplikasi internet di saat 

work from home. 

2,61% 73 7,96% 223 33,20% 930 42,77% 1198 13,46% 377 

 

 

Perceived Self-Efficacy 

Perceived self efficacy (PSE) didefinisikan sebagai penerimaan seseorang tentang 

kemampuan dalam menggunakan sistem itu sendiri (Bandura, 1986). Dalam konteks penggunaan 

LMS, PSE menunjukkan penilaian atau kepercayaan atas kemampuan pengguna sendiri untuk 

mengoperasikan/ menavigasi/bekerja dengan LMS. Secara umum, pengguna dengan PSE yang 

tinggi mengembangkan persepsi yang lebih kuat dari PEOU dan PU dari suatu sistem. Sebaliknya, 
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jika seseorang merasa dirinya kurang mampu menggunakan sistem (yaitu LMS) maka LMS akan 

dinilai sebagai sistem yang kurang bermanfaat dan sulit digunakan.  Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa 45,95% responden  merasa percaya diri menggunakan fitur media aplikasi internet yang 

digunakan pada saat work from home; 47,012 responden merasa percaya diri mengoperasikan 

fungsi media aplikasi internet yang digunakan pada saat work from home; dan 46,23% responden 

merasa percaya diri menggunakan pembelajaran online atas media aplikasi internet yang 

digunakan pada saat work from home. 

 

 

 Perceived Self-

Efficacy 

1 2 3 4 5 

Saya merasa percaya 

diri menggunakan fitur 

media aplikasi internet 

yang digunakan pada 

saat work from home. 

2,39% 67 6,78% 190 30,60% 857 45,95% 1287 14,28% 400 

Saya merasa percaya 

diri mengoperasikan 

fungsi media aplikasi 

internet yang 

digunakan pada saat 

work from home. 

2,14% 60 6,28% 176 29,78% 834 47,20% 1322 14,60% 409 

Saya merasa percaya 

diri menggunakan 

pembelajaran online 

atas media aplikasi 

internet yang 

digunakan pada saat 

work from home. 

2,07% 58 6,78% 190 30,77% 862 46,23% 1295 14,14% 396 

 

Facilitating Condition 

Facilitation condition (FC)  mencerminkan ketersediaan sumber daya seperti waktu, uang, dan 

sumber daya khusus lainnya yang diperlukan untuk terlibat dalam perilaku. Dalam konteks LMS, 

FC menunjukkan ketersediaan sumber daya terkait yaitu bantuan teknis, infrastruktur internet, 

perangkat keras, perangkat lunak, pembelajaran, bantuan daring untuk bekerja dengan LMS. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 41,10% responden merasa jika saya membutuhkan bantuan, arahan 

atas media aplikasi internet yang digunakan pada saat work from home, maka kantor menyediakan 
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helpdesk bagi saya; 42,45% responden setuju bahwa  ada pihak tertentu yang tersedia dan bersedia 

untuk memberikan arahan jika terjadi masalah terkait dengan penggunaan media aplikasi internet 

pada saat work from home; dan 43,91% responden setuju bahwa ada instruksi tertentu yang 

berfokus pada penggunaan media aplikasi internet tersedia bagi saya. 

 

 Facilitating Condition 1 2 3 4 5 

Jika saya 

membutuhkan 

bantuan, arahan atas 

media aplikasi internet 

yang digunakan pada 

saat work from home, 

maka kantor 

menyediakan 

helpdesk bagi saya. 

3,80% 104 10,13% 277 31,96% 874 41,10% 1124 13,02% 356 

Ada pihak tertentu 

yang tersedia dan 

bersedia untuk 

memberikan arahan 

jika terjadi masalah 

terkait dengan 

penggunaan media 

aplikasi internet pada 

saat work from home. 

3,33% 91 9,40% 257 32,61% 892 42,45% 1161 12,21% 334 

Instruksi tertentu yang 

berfokus pada 

penggunaan media 

aplikasi internet 

tersedia bagi saya. 

2,74% 75 7,82% 214 34,00% 930 43,91% 1201 11,52% 315 

 

 

Perceived Ease of Use 

PEOU adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan 

bebas dari usaha fisik dan mental  atau dengan kata lain mengacu pada sejauh mana pengguna 

percaya bahwa menggunakan sistem aplikasi tertentu mudah dan nyaman. Sistem atau aplikasi 

yang dianggap lebih mudah digunakan daripada aplikasi lain lebih mungkin diterima oleh 

pengguna, sehingga kemudahan penggunaan sistem memiliki hubungan sebab akibat dengan 

penerimaan kebermanfaatan sistem tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa 46,95% 

responden setuju bahwa interaksi dengan media aplikasi internet pada saat work from home sangat 

jelas dimengerti; 47,64% responden setuju bahwa interaksi  dengan media aplikasi internet pada 
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saat work from home mudah dimengerti; 41,72% responden setuju bahwa interaksi dengan media 

aplikasi internet pada saat work from home membuahkan usaha yang cukup banyak; 46, 54% 

responden setuju bahwa media aplikasi internet pada saat work from home mudah untuk 

digunakan. 

 

 Perceived ease of 

use 

1 2 3 4 5 

Interaksi saya 

dengan media 

aplikasi internet pada 

saat work from home 

sangat jelas 

dimengerti. 

2,34% 64 6,58% 180 31,33% 857 46,95% 1284 12,80% 350 

Interaksi saya 

dengan media 

aplikasi internet pada 

saat work from home 

mudah dimengerti. 

2,19% 60 6,25% 171 31,22% 854 47,64% 1303 12,69% 347 

Interaksi saya 

dengan media 

aplikasi internet pada 

saat work from 

home membuahkan 

usaha yang cukup 

banyak.* 

2,49% 68 7,50% 205 36,60% 1001 41,72% 1141 11,70% 320 

Saya menemukan 

bahwa media 

aplikasi internet pada 

saat work from home 

mudah untuk 

digunakan. 

1,94% 53 6,54% 179 31,48% 861 46,54% 1273 13,49% 369 

Saya menemukan 

bahwa hal yang 

mudah untuk 

memastikan bahwa 

aplikasi internet pada 

saat work from home 

dapat mengerti dan 

memahami apa yang 

saya inginkan. 

1,94% 53 7,06% 193 34,37% 940 44,31% 1212 12,32% 337 
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Perceived Usefulness 

PU didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem 

tertentu akan meningkatkan kinerja pekerjaannya. Kebermanfatan sebuah sistem dinilai tinggi, 

pada gilirannya, adalah di mana seorang pengguna meyakini adanya hubungan penggunaan-

kinerja yang positif sebagai akibat dari penggunaan sistem tersebut. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa 40,68% responden setuju bahwa menggunakan aplikasi internet pada saat work from home 

meningkatkan kinerja sebagai pegawai; 40,03% responden setuju bahwa menggunakan aplikasi 

internet pada saat work from home meningkatkan produktivitas kerja; 40,45% responden setuju  

bahwa menggunakan aplikasi internet pada saat work from home meningkatkan efektivitas saya 

dalam bekerja; dan 44,34% responden setuju bahwa  aplikasi internet pada saat work from home 

berguna bagi pekerjaan. 

 

 Perceived 

Usefulness 

1 2 3 4 5 

Menggunakan 

aplikasi internet pada 

saat work from home 

meningkatkan 

kinerja saya sebagai 

pegawai. 

2,94% 78 8,21% 218 36,50% 969 40,68% 1080 11,68% 310 

Menggunakan 

aplikasi internet pada 

saat work from home 

meningkatkan 

produktivitas saya. 

3,09% 82 9,71% 258 35,18% 935 40,03% 1064 12,00% 319 

Menggunakan 

aplikasi internet pada 

saat work from home 

meningkatkan 

efektivitas saya 

dalam bekerja. 

2,98% 79 9,42% 250 34,69% 921 40,45% 1074 12,47% 331 

Saya menemukan 

aplikasi internet pada 

saat work from home 

berguna bagi 

pekerjaan saya. 

2,79% 74 7,13% 189 33,30% 883 44,34% 1176 12,44% 330 

 

Attitude toward Using 
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Attitude toward using (ATT)  adalah sikap terhadap penggunaan, pada gilirannya, adalah 

fungsi dari dua keyakinan utama: kegunaan yang dirasakan dan penerimaan akan kemudahan 

penggunaan sebuah sistem . ATT mengacu pada sejauh mana seseorang mengevaluasi dan menilai 

perilaku adalah menguntungkan atau tidak menguntungkan. Hasil penelitian menunjukkan  

45,07% responden setuju bahwa sangat berguna menggunakan aplikasi internet pada saat work 

from home; 45,22% responden merasa suka menggunakan aplikasi internet tertentu pada saat work 

from home dan 48,50% setuju bahwa sangat dianjurkan menggunakan aplikasi pada saat work 

from home. 

 

 Attitude toward 

using 

1 2 3 4 5 

Saya merasa sangat 

berguna 

menggunakan 

aplikasi internet 

pada saat work from 

home. 

2,45% 65 6,43% 171 32,24% 857 45,07% 1198 13,81% 367 

Saya suka 

menggunakan 

aplikasi internet 

tertentu pada saat 

work from home. 

2,56% 68 6,51% 173 32,77% 871 45,22% 1202 12,94% 344 

Menurut pendapat 

saya, sangat 

dianjurkan 

menggunakan 

aplikasi pada saat 

work from home. 

2,48% 66 4,93% 131 28,63% 761 48,50% 1289 15,46% 411 

 

Behavioral Intention to Use 

Behavioral intention to use (BI) didefinisikan sebagai ukuran kekuatan niat seseorang 

untuk melakukan perilaku tertentu  atau disebut sebagai kesiapan individu. Niat perilaku pengguna 

untuk menggunakan sistem dipengaruhi oleh sikap dan kebermanfaatan yang dirasakan dari 

menggunakan sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 49,85% responden berniat 

menggunakan fungsi dan isi dari aplikasi internet untuk membantu bekerja,  46,61% responden  

berniat menggunakan fungsi dan isi dari aplikasi internet pada saat work from home sesering 
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mungkin; dan 47,63% responden berniat untuk menggunakan fungsi dan isi dari aplikasi internet 

pada saat work from home di masa mendatang. 

 

 

 Behavioral 

intention to use 

1 2 3 4 5 

Saya berniat untuk 

menggunakan 

fungsi dan isi dari 

aplikasi internet 

untuk membantu 

bekerja. 

2,33% 62 4,36% 116 28,97% 770 49,85% 1325 14,48% 385 

Saya berniat untuk 

menggunakan 

fungsi dan isi dari 

aplikasi internet 

pada saat work 

from home sesering 

mungkin. 

2,26% 60 5,00% 133 32,47% 863 46,61% 1239 13,66% 363 

Saya berniat untuk 

menggunakan 

fungsi dan isi dari 

aplikasi internet 

pada saat work 

from home di masa 

mendatang. 

2,33% 62 4,51% 120 31,08% 826 47,63% 1266 14,45% 384 

 

Actual Use 

 

 Actual Use 1 2 3 4 5 

Saya sudah menggunakan 

aplikasi internet untuk 

work from home sebelum 

ada pandemic Covid-19 

yang 

menyarankan/mewajibkan 

work from home. 

10,09% 265 14,92% 392 31,52% 828 32,89% 864 10,58% 278 

 

Information Quality 
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 Information 

quality 

1 2 3 4 5 

Aplikasi internet 

yang digunakan 

saat work from 

home menyediakan 

informasi yang up 

to date bagi 

pekerjaan saya. 

2,85% 75 6,51% 171 34,03% 894 44,96% 1181 11,65% 306 

Aplikasi internet 

yang digunakan 

saat work from 

home menyediakan 

informasi yang 

bermanfaat bagi 

pekerjaan saya. 

2,51% 66 6,01% 158 32,93% 865 45,95% 1207 12,60% 331 

Aplikasi internet 

yang digunakan 

saat work from 

home mudah 

dimengerti bagi 

pekerjaan saya. 

2,44% 64 6,09% 160 32,28% 848 46,78% 1229 12,41% 326 

 

Functionality 

  1 2 3 4 5 

Aplikasi internet 

yang digunakan 

work from home 

merespon dengan 

cepat. 

2,40% 63 7,46% 196 33,69% 885 44,84% 1178 11,61% 305 

Aplikasi internet 

yang digunakan 

saat work from 

home menyediakan 

fitur tertentu yang 

saya butuhkan. 

2,44% 64 7,00% 184 35,36% 929 43,74% 1149 11,46% 301 

Aplikasi internet 

yang digunakan 

saat work from 

home membantu 

mengakses content 

yang saya 

butuhkan. 

2,47% 65 6,81% 179 34,68% 911 44,54% 1170 11,50% 302 
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Secara 

keseluruhan, fitur 

aplikasi internet 

yang digunakan 

saat yang work 

from home 

membantu saya 

mencapai tujuan 

tertentu. 

2,32% 61 6,09% 160 34,64% 910 45,03% 1183 11,91% 313 

 

 

 

Accessibility 

 Accessibility 1 2 3 4 5 

Aplikasi internet yang 

yang digunakan saat work 

from home menyediakan 

akses yang mudah untuk 

memperoleh informasi. 

2,39% 62 5,91% 153 32,63% 845 46,68% 1209 12,39% 321 

Aplikasi internet yang 

digunakan saat work from 

home membuat informasi 

mudah didapatkan. 

2,36% 61 5,79% 150 32,59% 844 46,99% 1217 12,28% 318 

Aplikasi internet tertentu 

yang digunakan saat work 

from home membuat 

informasi mudah diakses. 

2,47% 64 5,91% 153 32,08% 831 47,10% 1220 12,43% 322 

 

 

User Interface Design 

User Interface Design (UID) adalah antarmuka antara sistem yang akan memberikan 

informasi dasar tentang karyawan misalnya unit bisnis, lokasi geografis, dan jabatan. UID 

memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kegunaan aplikasi karena merupakan 

media interaksi antara komputer dengan manusia. Terlepas dari tingkat di mana aplikasi 

mendukung persyaratan fungsional, kecuali aplikasinya mudah, efisien dan dekat dengan hati 

pengguna, aplikasi harus menghadapi kegagalan karena UID memberikan pandangan abstrak dari 

keseluruhan sistem kepada pengguna, keberhasilan sistem sangat tergantung pada UID. Hasil 
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penelitian menunjukkan bahwa 46,06% responden setuju bahwa design dari aplikasi internet yang 

digunakan saat work from home sangat mudah digunakan; 46,49% responden setuju bahwa 

instruksi yang diberikan oleh aplikasi internet yang digunakan saat work from home sangat jelas; 

dan 45,14% responden setuju bahwa design dari aplikasi internet yang digunakan saat work from 

home sangat baik. 

 

 

 User Inteface Design 1 2 3 4 5 

Design dari aplikasi 

internet yang digunakan 

saat work from home 

sangat mudah 

digunakan. 

2,43% 63 5,64% 146 33,13% 858 46,60% 1207 12,20% 316 

Instruksi yang diberikan 

oleh aplikasi internet 

yang digunakan saat 

work from home sangat 

jelas. 

2,12% 55 5,60% 145 33,32% 863 46,49% 1204 12,47% 323 

Design dari aplikasi 

internet yang digunakan 

saat work from home 

sangat baik. 

2,12% 55 5,87% 152 34,90% 904 45,14% 1169 11,97% 310 

Keseluruhan, design 

interface dari aplikasi 

internet yang digunakan 

saat work from home 

sangat memuaskan. 

2,08% 54 6,37% 165 34,75% 900 44,59% 1155 12,20% 316 

 

 

Computer Playfulness 

Computer playfulness adalah  sistem yang mendukung kenyamanan bagi penggunakan 

teknologi dan mendukung kemampuan individu untuk  mengoptimalkan penggunaan computer 

atau alat teknologi agar mendukung kinerja. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa 45,71% 

responden merasa tenang bekerja dengan menggunakan aplikasi internet pada saat work from 

home;  43,90% responden setuju untukm merasa  menjadi kreatif dengan menggunakan aplikasi 

internet pada saat work from home dan 45,06% responden merasa  nyaman menggunakan aplikasi 

internet pada saat work from home. 

 Computer Playfulness 1 2 3 4 5 
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Saya merasa tenang 

bekerja dengan 

menggunakan aplikasi 

internet pada saat 

work from home. 

2,32% 60 6,41% 166 32,55% 843 45,71% 1184 13,01% 337 

Saya menjadi kreatif 

dengan menggunakan 

aplikasi internet pada 

saat work from home. 

2,24% 58 6,25% 162 35,17% 911 43,90% 1137 12,43% 322 

Saya merasa nyaman 

menggunakan aplikasi 

internet pada saat 

work from home. 

2,24% 58 6,18% 160 32,90% 852 45,06% 1167 13,63% 353 

 

 

Enjoyment 

Enjoyment ini diartikan sebaga sisi lain yang bisa mendukung kenyamanan dan kesenangan dalam 

menggunakan teknologi internet sebagai pendukung kinerja. Hasil penelitian menunjukkan  

43,94% responden setuju bahwa proses menggunakan aplikasi internet yang digunakan saat work 

from home menyenangkan; 45,75% responden setuju bahwa senang menggunakan aplikasi 

internet pada saat work from home; dan 44,65% responden setuju bahwa menggunakan aplikasi 

internet pada saat work from home sangat menyenangkan. 

  1 2 3 4 5 

Proses 

menggunakan 

aplikasi internet 

yang digunakan 

saat work from 

home 

menyenangkan. 

2,24% 57 5,86

% 

14

9 

34,34

% 

87

3 

43,94

% 

111

7 

13,61

% 

34

6 

Saya senang 

menggunakan 

aplikasi internet 

pada saat work 

from home. 

2,44% 62 5,27

% 

13

4 

32,61

% 

82

9 

45,75

% 

116

3 

13,93

% 

35

4 

Saya menemukan 

bahwa 

menggunakan 

aplikasi internet 

pada saat work 

from home sangat 

menyenangkan. 

2,32% 59 6,06

% 

15

4 

33,28

% 

84

6 

44,65

% 

113

5 

13,69

% 

34

8 
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Learning Goal Orientation 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 48,58% responden setuju untuk memilih pekerjaan 

yang menantang dimana saya dapat belajar banyak; 49,65% responden setuju untuk melihat 

peluang untuk mengembangkan kemampuan serta keilmuan baru; 46,97% responden menikmati 

tugas yang menantang dan sulit; 48,07% responden setuju mengembangkan kemampuan belajar 

itu penting dan 48,11% responden memilih untuk belajar pada situasi yang membutuhkan 

kemampuan serta bakat yang tinggi. 

 

 Learning Goal 

Orientation 

1 2 3 4 5 

Saya akan memilih 

pekerjaan yang 

menantang dimana 

saya dapat belajar 

banyak. 

1,97% 50 4,25% 108 29,35% 746 48,58% 1235 15,85% 403 

Saya terkadang 

melihat peluang untuk 

mengembangkan 

kemampuan serta 

keilmuan baru. 

1,97% 50 3,89% 99 28,13% 715 49,65% 1262 16,37% 416 

Saya menikmati tugas 

yang menantang dan 

sulit. 

1,93% 49 4,33% 110 32,34% 822 46,97% 1194 14,44% 367 

Bagi saya, 

mengembangkan 

kemampuan belajar 

itu penting. 

1,97% 50 3,30% 84 24,39% 620 48,07% 1222 22,27% 566 

Saya lebih memilih 

untuk belajar pada 

situasi yang 

membutuhkan 

kemampuan serta 

bakat yang tinggi. 

1,81% 46 4,01% 102 28,84% 733 48,11% 1223 17,23% 438 
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Employee Resilience 

Adaptasi terhadap perubahan kondisi kerja  perlu diantisipasi dari sisi internal perusahaan 

perbankan melalui kesiapan para karyawan perbankan, sehingga diharapkan tidak terjadi gagap 

teknologi dan bisa menunjang pencapaian kinerja bisnis dengan lebih baik dan profesional. Selain 

itu, kemampuan perusahaan untuk bisa mengantisipasi perubahan eksternal dalam organisasi 

merupakan bentuk dari employee resilience.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 49,37 % 

responden setuju bahwa secara efektif berkolaborasi dengan lainnya dalam menghadapi tantangan 

bekerja pada saat work from home; 46,79% responden merasa sukses mengelola beban kerja yang 

cukup tinggi pada saat work from home; 50,41% responden setuju bahwa mampu menyelesaikan 

permasalahan dengan baik pada saat bekerja; 51,14% responden setuju bahwa belajar dari 

kesalahan pada saat bekerja dan meningkatkan cara melaksanakan pekerjaan; 50,34% responden 

setuju melakukan evaluasi kinerja dalam menangani pekerjaan pada saat work from home; 51,32% 

responden setuju bahwa akan mencari bantuan manakala saya membutuhkan pada saat work from 

home; 50,61% setuju bahwa melakukan pendekatan pada bawahan/atasan (mau atasan atau 

bawahan atau keduanya) manakala saya membutuhkan bantuan pada saat work from home; 

48,58% responden setuju menggunakan kesempatan mengembangkan diri pada saat work from 

home 

 Employee 

resilience 

1 2 3 4 5 

Saya secara efektif 

berkolaborasi 

dengan lainnya 

dalam menghadapi 

tantangan bekerja 

pada saat work 

from home. 

1,97% 50 4,37

% 

11

1 

29,88

% 

75

9 

49,37

% 

125

4 

14,41

% 

36

6 

Saya secara sukses 

mengelola beban 

kerja yang cukup 

tinggi pada saat 

work from home. 

1,85% 47 4,89

% 

12

4 

34,13

% 

86

6 

46,79

% 

118

7 

12,34

% 

31

3 

Saya 

menyelesaikan 

permasalahan 

dengan baik pada 

saat bekerja. 

1,81% 46 4,10

% 

10

4 

28,00

% 

71

1 

50,41

% 

128

0 

15,68

% 

39

8 

Saya belajar dari 

kesalahan pada 

saat bekerja dan 

meningkatkan cara 

melaksanakan 

pekerjaan. 

1,85% 47 3,75

% 

95 25,83

% 

65

5 

51,14

% 

129

7 

17,43

% 

44

2 
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Saya melakukan 

evaluasi kinerja 

dalam menangani 

pekerjaan pada 

saat work from 

home. 

1,89% 48 4,62

% 

11

7 

28,32

% 

71

8 

50,34

% 

127

6 

14,83

% 

37

6 

Saya merespon 

feedback pada saat 

work from home. 

1,86% 47 4,30

% 

10

9 

28,19

% 

71

4 

50,34

% 

127

5 

15,32

% 

38

8 

Saya akan mencari 

bantuan manakala 

saya 

membutuhkan 

pada saat work 

from home. 

1,78% 45 4,06

% 

10

3 

27,30

% 

69

2 

51,32

% 

130

1 

15,54

% 

39

4 

Saya melakukan 

pendekatan pada 

bawahan/atasan 

(mau atasan atau 

bawahan atau 

keduanya) 

manakala saya 

membutuhkan 

bantuan pada saat 

work from home. 

  

1,82% 46 4,50

% 

11

4 

27,87

% 

70

6 

50,61

% 

128

2 

15,20

% 

38

5 

Saya 

menggunakan 

kesempatan 

mengembangkan 

diri pada saat work 

from home. 

1,85% 47 4,38

% 

11

1 

29,32

% 

74

3 

48,58

% 

123

1 

15,86

% 

40

2 
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