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ABSTRAK 

Zulfa Sonia, 1721100041. Skripsi. Program Studi Manajemen. Pengaruh 

Dukungan Sosial Terhadap Kinerja Karyawan Di Masa Pandemi Covid-19 

Dengan Komitmen Afektif Sebagai Variabel Mediasi (Studi Kasus Pada 

Perawat RSU Islam Klaten). 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dukungan sosial terhadap 

kinerja karyawan di masa pandemi covid-19 dengan komitmen afektif sebagai 

variabel mediasi (studi kasus pada perawat RSU Islam Klaten) secara langsung 

maupun tidak langsung. Sampel pada penelitian ini adalah perawat RSU Islam 

Klaten sebanyak 65 responden. Metode pengumpulan data dilakukan melalui 

penyebaran link kuesioner online pada responden. Data yang diperoleh kemudian 

diolah dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 20. Analisis ini meliputi 

analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, analisis korelasi, analisis jalur, uji 

hipotesis, dan uji koefisien determinasi.  

 Berdasarkan hasil penelitian ini dengan taraf signifikansi 5% diperoleh 

kesimpulan: (1) pengaruh langsung dukungan sosial terhadap komitmen afektif 

adalah positif dan signifikan (2) pengaruh langsung komitmen afektif terhadap 

kinerja karyawan adalah positif dan signifikan (3) pengaruh langsung dukungan 

sosial terhadap kinerja karyawan positif dan signifikan (4) pengaruh dukungan 

sosial terhadap kinerja karyawan tidak dimediasi oleh komitmen afektif. Pengaruh 

variabel dukungan sosial dengan komitmen afektif memiliki nilai sebesar 31,1%, 

sedangkan sisanya yaitu 68,9% dipengaruhi oleh variabel lain serta variabel 

kinerja karyawan dipengaruhi oleh variabel dukungan sosial dan komitmen afektif 

sebesar 50,9%, sedangkan sisanya yaitu 49,1% dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak dimasukan dalam model penelitian ini. 

 

Kata Kunci : Dukungan Sosial, Komitmen Afektif, dan Kinerja Karyawan  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Virus covid-19 merupakan penyakit misterius yang melumpuhkan 

dunia dan belum pernah terjadi sebelumnya. Virus ini pertama kali 

ditemukan di Kota Wuhan Cina, dan terus menyebar ke seluruh dunia 

termasuk Indonesia. Jumlah kasus covid-19 terus bertambah dengan 

beberapa melaporkan kesembuhan dan ada pula yang meninggal. Informasi 

dari Kompas.com mengatakan bahwa berdasarkan data pada Senin, 1 

Februari 2021 pukul 17.43 WIB, tercatat ada 10.994 kasus baru positif 

covid-19. Penambahan itu menyebabkan total kasus covid-19 secara 

akumulatif  di Indonesia kini mencapai 1.089.308 orang, terhitung sejak 

diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020. Informasi ini 

disampaikan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19.   

Dengan adanya pandemi covid-19 pemerintah mengambil suatu 

kebijakan dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus seperti 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB adalah sebuah protokol 

keamanan yang dapat diterapkan di suatu daerah. Pemberlakuan PSBB 

memberikan pengaruh signifikan terhadap berbagai kegiatan, termasuk 

aktivitas perkantoran dan bisnis. Menurut informasi dari insight talenta 

terdapat dua krisis yang akan dihadapi perusahaan kala pembatasan sosial 

berskala besar diberlakukan, yaitu krisis pada pendapatan bisnis serta krisis 
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performa perusahaan (Maharani, 2020). Hal ini akan membuat para 

pemimpin perusahaan memikirkan solusi pada performa kinerja karyawan.  

Kinerja karyawan (prestasi kerja) merupakan hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seseorang karyawan dalam 

melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya 

(Mangkunegara, 2009). Kinerja karyawan menjadi hasil kerja yang nyata 

dalam aktivitas atau peranannya di sebuah organisasi. Apabila suatu 

perusahaan memiliki karyawan dengan kinerja yang baik, maka perusahaan 

tersebut akan lebih mudah langkahnya dalam mencapai tujuan. Namun 

sebaliknya, apabila perusahaan memiliki karyawan dengan tingkat kinerja 

yang buruk maka langkah perusahaan dalam mencapai tujuan akan semakin 

sulit. Dengan demikian kinerja karyawan memiliki peran yang sangat 

penting sehingga perusahaan perlu untuk memaksimalkan kinerja 

karyawannya. Karyawan merupakan aset pertama perusahaan yang berperan 

sebagai pemikir, perencana, dan pengendali aktivitas perusahaan. Dalam 

menghadapi situasi ini karyawan dituntut untuk mampu beradaptasi dan 

bekerja secara maksimal di tengah pandemi virus covid-19 karena 

peningkatan kinerja karyawan akan berdampak positif bagi perusahaan. 

Pandemi covid-19 selain berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

secara keseluruhan juga berdampak pada kinerja tenaga kesehatan. Tenaga 

kesehatan menjadi garda terdepan dalam pemberian pelayanan pasien 

bahkan menjadi profesi utama dalam penanganan wabah virus covid-19. 

Salah satu tenaga kesehatan yang sangat berperan dalam menghadapi situasi 
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ini adalah perawat. Keterlibatan perawat menangani setiap pasien covid-19 

maupun pasien umum menjadi unsur penting guna kesembuhan dan 

mengurangi penyakit. Di saat masyarakat umum diwajibkan stay at home, 

perawat dan tenaga kesehatan lainnya berjibaku memberikan pelayanan 

kepada pasien covid-19 maupun pasien umum yang membutuhkan 

perawatan. Perawat yang profesional akan memberikan kinerja yang baik 

dan berkualitas.  

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja perawat di masa 

pandemi covid-19, salah satunya adalah dukungan sosial. Dukungan sosial 

merupakan dukungan yang diperoleh dari atasan, rekan kerja, keluarga, 

serta orang-orang disekitar yang akan datang untuk membantu secara 

sukarela jika memiliki masalah serius dan tidak terduga (Mamatha & KDV 

Prasad, 2017). Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak lepas dari 

manusia lain dalam berinteraksi karena orang lain di dalam kehidupan 

pribadi seseorang begitu diperlukan. Seseorang tidak mungkin memenuhi 

kebutuhan fisik maupun psikologisnya secara sendirian.  

Pandemi covid-19 menyebabkan kecemasan dan ketakutan. Ketakutan 

akan kematian, ketakutan terhadap keluarga yang sakit, ketakutan terhadap 

apa yang akan terjadi nanti dan ketakutan jika mengalami perawatan medis. 

Dukungan sosial sangat diperlukan untuk kesejahteraan mental dalam 

menghadapi pandemi ini (World Health Organization, 2020). Proses 

mempertahankan kesehatan mental perawat sangat penting untuk 

meningkatkan retensi mereka terhadap profesi yang dijalankan. Covid-19 
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menjadi tantangan bagi rumah sakit dan pusat-pusat pelayanan kesehatan. 

Sebelum pandemi covid-19, profesi perawat di situasi normalpun 

merupakan profesi yang penuh dengan tekanan emosional. Namun saat 

pandemi ini berlangsung dapat membawa perubahan yang belum pernah 

terjadi sebelumnya sehingga pola kerja berubah, terjadi kecemasan serta 

stresor yang berpengaruh terhadap morbiditas dan moralitas (Saleha, Rina 

D, Nurlaili N, Fourni A, & Mercy N, 2020).  

Kelelahan fisik dan persepsi masyarakat merupakan faktor-faktor 

stress psikologis yang dihadapi perawat. Berdasarkan hasil survei Fakultas 

Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia dan Ikatan Perawat Kesehatan 

Jiwa Indonesia, sebanyak 140 perawat pernah merasa dipermalukan karena 

statusnya sebagai perawat Covid-19 atau bertugas di rumah sakit 

penanganan Covid-19 (Faculty of Nursing Universitas Indonesia, 2020). 

Dengan demikian perawat sebagai pemberi layanan kesehatan yang tetap 

menjalankan aktivitasnya di situasi apapun termasuk pandemi covid-19 

tentunya membutuhkan dukungan moril baik dari keluarga, teman maupun 

atasan yang dapat dijadikan amunisi tersendiri sehingga menguatkan mental 

perawat guna meningkatkan performa kinerjanya. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Khusnul Diyah Ayu Puspitasari (2018) menyatakan bahwa 

dukungan sosial memiliki pengaruh  positif signifikan terhadap kinerja. 

Dukungan sosial selain dapat mempengaruhi kinerja karyawan juga 

dapat mempengaruhi komitmen afektif.  Komitmen afektif merupakan  

suatu keadaan psikologis yang mempunyai kekuatan secara emosional untuk 
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mengikatkan seseorang dengan organisasinya karena percaya terhadap misi 

yang dijalankan oleh organisasi tersebut. Sehingga dalam penelitian ini 

komitmen afektif digunakan sebagai variabel mediasi yang dapat 

memberikan hubungan secara tidak langsung  pengaruh dukungan sosial 

terhadap kinerja karyawan. Jika dukungan sosial mampu membuat 

karyawan merasa aman dan nyaman dengan profesi yang sedang dijalankan  

maka akan membentuk komitmen afektif di suatu organisasi. Komitmen 

afektif dipilih karena dapat menunjukkan loyalitas yang tinggi terhadap 

perusahaan serta mampu meningkatkan efektivitas dalam bekerja. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan Febriyana Puspitosari (2016) 

bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara dukungan sosial dengan 

komitmen afektif.  

Komitmen afektif berperan besar dalam kinerja perawat. Profesi 

perawat selama masa pandemi covid-19 mendapatkan tantangan untuk 

memberikan pelayanan keperawatan yang profesional sehingga banyak 

kekhawatiran mengenai pekerjaan dan dampaknya pada dirinya sendiri. 

Meski tahu resiko dari penyakit covid-19 sangat berat, perawat tetap punya 

komitmen untuk merawat pasien (Hendriyana, 2020). Komitmen afektif 

yang muncul dari kesadaran sendiri akan menjadi faktor pendorong dalam 

menjalankan pekerjaan secara optimal. Komitmen afektif memiliki 

hubungan yang lebih erat dengan hasil organisasi seperti kinerja dan 

perputaran karyawan bila dibandingkan dengan dua dimensi komitmen lain 

(Robbins, 2008). Hal ini karena komitmen afektif melibatkan faktor 
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emosional sehingga perawat akan bekerja dengan perasaan senang dan 

menikmati perannya dalam perusahaan. Dengan demikian perawat akan 

selalu bekerja secara sungguh-sungguh sesuai dengan misi perusahaan dan 

tetap bertahan di dalam kondisi apapun. Hal tersebut dilakukan demi 

tercapainya tujuan perusahaan. Sejalan dengan  penelitian yang dilakukan 

Ria Padma Nur Ariyani & Eviatiwi Kusumaningtyas (2020) serta 

Afipuddien dan Sugiyono (2011) bahwa komitmen afektif berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja. 

Pandemi covid-19 menyebabkan banyak rumah sakit di seluruh dunia 

mengalami kesulitan baik secara manajemen maupun sarana prasarana 

dalam memberikan pelayanan karena jumlah pasien melonjak dalam waktu 

yang singkat (Ridlo, 2020).  Penulis memilih penelitian di Rumah Sakit 

Umum Islam Klaten yang berlokasi di Jalan Raya Klaten – Solo No. Km. 4, 

Sidorejo, Belang Wetan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten 

sebagai objek penelitian. Rumah Sakit Islam dipilih karena mewakili salah 

satu rumah sakit yang menangani pelayanan kesehatan khususnya di 

Kabupaten Klaten. 

Penelitian ini ingin mengetahui apakah perawat di Rumah Sakit 

Umum Islam Klaten mampu beradaptasi dan bekerja secara optimal dalam 

sudut pandang dukungan sosial yang dimediasi oleh komitmen afektif di 

masa pandemi covid-19. Dengan alasan dalam masa pandemi covid-19, 

resiko bagi tenaga kesehatan terutama perawat jauh lebih besar daripada 

yang ditemui dalam praktik normal (Hantulu, 2020). Ketidaknyamanan 
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dalam keadaan pandemi covid-19 menimbulkan ancaman terhadap hasil 

kerja profesional perawat. Hal ini menjadikan perawat sebagai sumber daya 

yang diandalkan rumah sakit sebagai ujung tombak pelayanan kepada 

pasien. 

Di masa pandemi covid-19 berdasarkan variabel yang akan diteliti 

dapat dijelaskan bahwa kelelahan fisik dan stigma masyarakat berpengaruh 

terhadap kesejahteraan mental seorang  perawat sehingga dukungan sosial 

sangat diperlukan untuk  mempertahankan kesehatan mental dan 

meningkatkan performa kinerjanya. Komitmen afektif yang sudah 

ditanamkan menjadi salah satu faktor untuk bertahan dan siap menghadapi 

risiko yang ada.  Maka dari itu berdasarkan fenomena-fenomena yang 

mempengaruhi kinerja perawat seperti dukungan sosial dengan dimediasi 

oleh komitmen afektif perlu diperhatikan di masa pandemi covid-19 karena 

kinerja perawat menjadi unsur penting pada rumah sakit yang dapat 

mempengaruhi perilaku dalam bekerja. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

mempelajari dan meneliti tentang dukungan sosial dan komitmen afektif 

terhadap kinerja perawat di Rumah Sakit Umum Islam Klaten. Sehingga 

dalam skripsi ini penulis mengambil judul “Pengaruh Dukungan Sosial 

Terhadap Kinerja Karyawan Di Masa Pandemi Covid-19 Dengan 

Komitmen Afektif Sebagai Variabel Mediasi (Studi Kasus Pada 

Perawat di RSU Islam Klaten)”. 
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1.2 Alasan Pemilihan Judul 

Pemilihan judul yang dipilih penulis seperti yang tercantum di dalam 

skripsi ini didasari oleh alasan: 

1.2.1 Alasan Obyektif 

1. Faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perawat di masa 

pandemi covid-19  adalah dukungan sosial. Kelelahan fisik dan 

stigma masyarakat berdampak pada kesehatan mental yang 

berprofesi sebagai seorang perawat dalam menjalankan peran 

secara profesional di tengah resiko yang ada.  Dukungan moril 

baik dari keluarga, teman maupun atasan dapat dijadikan 

dorongan tersendiri sehingga menguatkan mental perawat guna 

meningkatkan performa kinerjanya. 

2. Demi menciptakan kinerja organisasi yang baik diperlukan 

adanya komitmen organisasi yang tinggi khususnya komitmen 

afektif yang melibatkan perasaan emosional agar mampu 

bertahan dalam situasi apapun demi tanggung jawabnya sebagai 

tenaga kesehatan.  

1.2.2 Alasan Subyektif 

1. Penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana dampak 

dukungan sosial terhadap kinerja karyawan di masa pandemi 

covid-19 yang dipengaruhi secara tidak langsung oleh komitmen 

afektif di RSU Islam Klaten. 
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2. Judul yang dipilih didukung oleh data-data dari berbagai literatur 

sebagai referensi sehingga penulis optimis dapat menyelesaikan 

penelitian dengan tepat waktu. 

1.3 Penegasan Judul 

Dalam rangka menghindari perbedaan persepsi atau penafsiran 

terhadap variabel yang dapat diangkat dalam penelitian ini, maka berikut 

disampaikan penegasan terhadap variabel-variabel yang terdapat pada judul 

penelitian. 

1. Dukungan Sosial 

Dukungan sosial merupakan suatu bantuan nyata yang diberikan 

kepada seseorang, seperti kebutuhan dasar yang berupa dukungan 

informasi, emosi, penghargaan, perhatian, rasa memiliki dan keamanan 

(Ariani W.D , 2011). 

2. Komitmen Afektif 

Komitmen afektif adalah ketertarikan emosi individu, memihak, 

dan terlibat dalam organisasi secara khusus (Laschinger, Finegan, J., & 

Shamian, J., 2001). Karyawan dengan komitmen afektif yang kuat 

bekerja dalam organisasi karena mereka menginginkannya.  

3. Kinerja karyawan 

Kinerja adalah suatu usaha yang maksimal yang dikeluarkan oleh 

para pekerja dalam rangka mencapai suatu prestasi kerja yang 

memuaskan, artinya apabila suatu pekerjaan tersebut dapat diselesaikan 

dengan hasil yang memuaskan akan memberikan dampak positif 
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terhadap pribadi pekerja dan lingkungan tempatnya bekerja (Akbar, 

2018). 

1.4 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, serta 

untuk menghindari perluasan permasalahan yang akan diteliti, maka penulis 

membatasi objek yang akan diteliti. Penulis hanya menguji pengaruh 

dukungan sosial terhadap kinerja karyawan di masa pandemi covid-19 

dengan komitmen afektif sebagai variabel mediasi pada RSU Islam Klaten. 

1.5 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah penulis uraikan 

maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh langsung dukungan sosial terhadap kinerja 

karyawan di masa pandemi covid-19 pada perawat RSU Islam Klaten? 

2. Apakah ada pengaruh langsung dukungan sosial terhadap komitmen 

afektif pada perawat RSU Islam Klaten? 

3. Apakah ada pengaruh langsung komitmen afektif terhadap kinerja 

karyawan di masa pandemi covid-19 pada perawat RSU Islam Klaten? 

4. Apakah ada pengaruh tidak langsung dukungan sosial terhadap kinerja 

karyawan di masa pandemi covid-19 dengan komitmen afektif sebagai 

variabel mediasi pada perawat RSU Islam Klaten? 

1.6 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dalam penelitian yang 

hendak dicapai sebagai berikut: 
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1. Untuk menguji pengaruh langsung dukungan sosial terhadap kinerja 

karyawan di masa pandemi covid-19 pada perawat RSU Islam Klaten. 

2. Untuk menguji pengaruh langsung dukungan sosial terhadap komitmen 

afektif pada perawat RSU Islam Klaten. 

3. Untuk menguji pengaruh langsung  komitmen afektif terhadap kinerja 

karyawan di masa pandemi covid-19 pada perawat RSU Islam Klaten. 

4. Untuk menguji pengaruh tidak langsung dukungan sosial terhadap 

kinerja karyawan di masa pandemi covid-19 dengan komitmen afektif 

sebagai variabel mediasi pada perawat RSU Islam Klaten. 

1.7 Manfaat Penelitian 

1.7.1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah ilmu 

pengetahuan dan wawasan serta dapat dijadikan bahan referensi 

untuk penelitian yang sejenis bagi peneliti pada masa mendatang. 

1.7.2. Manfaat Praktis 

1. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai 

seberapa pengaruhnya dukungan sosial terhadap kinerja 

karyawan khususnya perawat di masa pandemi covid-19 dengan 

komitmen afektif sebagai variabel mediasi. 

2. Bagi Perusahaan 

Untuk mengetahui sejauh mana dukungan sosial 

berpengaruh terhadap kinerja perawat di masa pandemi covid-19 
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melalui komitmen afektif sebagai variabel mediasi yang mana 

hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi 

perusahaan serta mampu memberikan rasa aman, nyaman dan 

dukungan moril di lingkungan kerja. 

3. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan 

referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian lanjutan 

mengenai dukungan sosial, komitmen afektif dan kinerja 

karyawan. 

1.8 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dan memahami penelitian ini maka disusun 

berdasarkan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang uraian mengenai latar belakang, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan permasalahan, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan laporan. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai kajian teori yang terdiri dari kompensasi, 

lingkungan kerja, komitmen afektif, dan kinerja karyawan, 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. 
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BAB III   METODELOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai desain penelitian, tempat dan waktu 

penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional dan variabel 

penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik 

analisis data, metode analisis data, dan gambaran umum 

organisasi. 

BAB IV   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai identifikasi responden, analisis data, 

dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V   SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian dan 

saran yang dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh dukungan 

sosial terhadap kinerja karyawan di masa pandemi covid-19 (studi kasus 

pada perawat RSU Islam Klaten) dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

dukungan sosial (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel komitmen afektif (Z) pada perawat di RSU Islam Klaten 

dengan nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel yaitu 5,467>1,999 dan nilai 

signifikansi 0,000<0,05. Sehingga dari hasil ini dapat disimpulkan 

bahwa H1 yang mengatakan diduga ada pengaruh langsung dukungan 

sosial (X) terhadap komitmen afektif (Z) diterima. Hal ini didukung juga 

oleh analisis korelasi antara dukungan sosial (X) dengan komitmen 

afektif (Z) yang menunjukan tingkat derajat hubungan korelasi sedang 

(0,567).  

2. Berdasarkan hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

komitmen afektif (Z) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel kinerja karyawan (Y) pada perawat RSU Islam Klaten dengan 

nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel yaitu 3,696>1,999 dan signifikansi 

0,000<0,05. Sehingga dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa H2 yang 

mengatakan bahwa diduga ada pengaruh langsung komitmen afektif (Z) 

terhadap kinerja karyawan (Y) diterima. Hal ini didukung juga oleh 
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analisis korelasi antara komitmen afektif (Z) terhadap kinerja karyawan 

(Y) yang menunjukan tingkat derajat hubungan korelasi kuat (0,634). 

3. Berdasarkan hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

dukungan sosial (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel kinerja karyawan (Y) pada perawat di RSU Islam Klaten 

dengan nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel yaitu 3,989>1,999 dan nilai 

signifikansi 0,000<0,05. Sehingga dari hasil ini dapat disimpulkan 

bahwa H3 yang mengatakan diduga ada pengaruh langsung dukungan 

sosial (X) terhadap kinerja karyawan (Y) diterima. Hal ini didukung 

juga oleh analisis korelasi yang menunjukan tingkat derajat hubungan 

korelasi kuat (0,647). 

4. Berdasarkan hasil uji mediasi  diperoleh nilai pengaruh tidak langsung 

(0,223) < nilai pengaruh langsung variabel X terhadap Y (0,424) 

sehingga membuktikan bahwa komitmen afektif tidak mampu 

memediasi hubungan dukungan sosial terhadap kinerja karyawan. Hal 

ini berarti H4 yang berbunyi diduga ada pengaruh tidak langsung antara 

dukungan sosial (X) terhadap kinerja (Y) yang dimediasi oleh komitmen 

afektif ditolak. Sehingga komitmen afektif bukan merupakan variabel 

yang kuat dalam memediasi hubungan dukungan sosial terhadap kinerja 

karyawan.  

5. Berdasarkan data yang diolah, dapat diketahui bahwa koefisien 

determinasi (Adjusted R Square) pada pengaruh dukungan sosial 

terhadap komitmen afektif sebesar 0,311 atau (31,1%). Koefisien 
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determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase 

pengaruh hubungan dukungan sosial (X) terhadap komitmen afektif (Z) 

dan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel mediasi 

dalam penelitian ini adalah 31,1%, sedangkan sisanya yaitu 68,9% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam model 

penelitian ini. 

6. Berdasarkan data yang telah diolah, dapat diketahui bahwa koefisien 

determinasi (Adjusted R Square) pada pengaruh dukungan sosial dan 

komitmen afektif terhadap kinerja karyawan sebesar 0,509 atau (50,9%). 

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

persentase pengaruh hubungan dukungan sosial  (X) dan komitmen 

afektif (Z) terhadap kinerja (Y). Besarnya pengaruh variabel independen 

dan mediasi terhadap variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

50,9%, sedangkan sisanya yaitu 49,1% dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak dimasukan dalam model penelitian ini. 

5.2 Saran 

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka peneliti memberi 

masukan sebagai berikut: 

5.2.1 Bagi RSU Islam Klaten 

1. Dalam menyikapi hasil analisis deskriptif pada variabel 

dukungan sosial yang menunjukkan rata-rata terendah untuk 

seluruh item pernyataan pada kuesioner berada pada item 5 yang 

berbunyi “Rumah sakit tempat saya bekerja selalu menciptakan 
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situasi yang kondusif”. Hal ini menunjukkan bahwa masih 

kurang maksimalnya pada poin itu, walaupun sudah tergolong 

baik namun pihak manajemen harus lebih memperhatikan 

lingkungan kerja agar perawat dalam menjalani pekerjaannya 

merasa nyaman. Untuk menciptakan situasi yang menyenangkan 

juga perlu adanya pengaturan dan pengontrolan lingkungan kerja 

yang bersifat fisik seperti halnya dalam pengaturan penerangan 

tempat kerja, suara-suara gaduh, udara, kebersihan tempat kerja 

dan keamanan tempat kerja. Sehingga apa yang menjadi 

hambatan pada perawat harus segera ditindak lanjuti. 

2. Jika dilihat berdasarkan karakteristik variabel pada komitmen 

afektif sudah tergolong tinggi, namun masih ada beberapa 

perawat yang belum sepenuhnya memiliki loyalitas terhadap 

RSU Islam Klaten. Oleh karena itu pihak manajemen perlu 

meningkatkan motivasi perawat untuk menumbuhkan komitmen 

afektif. Karena komitmen afektif bisa tumbuh jika individu 

memiliki ikatan emosional terhadap organisasi yang meliputi 

dukungan moral dan menerima nilai yang ada serta tekad 

mengabdi pada organisasi. Sehingga komitmen afektif yang 

sudah ditanamkan menjadi faktor untuk bertahan dan siap 

menghadapi risiko yang ada salah satunya seperti pandemi 

covid-19 sekarang ini. 
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3. Dari hasil yang didapat, dukungan sosial dan komitmen afektif 

mempengaruhi kinerja sebesar 0,509 atau (50,9%) dan sebesar 

49,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam 

penelitian ini. Dengan hasil ini, organisasi perlu melihat atau 

memperhatikan variabel lain yang juga mempengaruhi variabel 

kinerja dari karyawan, variabel lain itu bisa dari variabel 

lingkungan kerja, system reward atau variabel yang lain. Ketika 

RSU Islam Klaten ingin meningkatkan kinerja karyawannya, 

maka yang perlu dilakukan (1) RSU Islam Klaten mencari tahu 

variabel lain yang mempengaruhi kinerja sesuai dengan situasi 

yang sedang dialami saat ini selain dukungan sosial dan 

komitmen afektif. Ketika sudah diketahui hendaklah melakukan 

perbaikan pada variabel tersebut. (2) RSU Islam Klaten bisa 

memperbaiki poin-poin yang belum maksimal dalam variabel 

dukungan sosial dan komitmen afektif. Sehingga dengan langkah 

ini, persentase pengaruh dukungan sosial dan juga komitmen 

afektif terhadap kinerja dapat meningkat.  

4. Untuk dapat meningkatkan kinerja pada perawat RSU Islam 

Klaten hendaknya selalu diberikan dukungan sosial baik dari 

atasan maupun rekan kerja. Dukungan tersebut bisa dalam 

bentuk dukungan emosional, penghargaan, instrumental maupun 

informatif. Apalagi di masa pandemi covid-19 ini perawat sangat 

memerlukan dukungan sosial, karena mereka berperan sebagai 
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garda terdepan dalam mengatasi pandemi ini. Kelelahan fisik 

maupun mental dapat diatasi dengan dukungan sosial sehingga 

bagaimanapun kondisinya perawat tetap mampu menjalani 

segala aktivitas dan tetap professional untuk meningkatkan 

performa kinerja.  

5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya  

1. Peneliti selanjutnya dapat memilih organisasi dengan populasi 

yang lebih besar dan memperbanyak jumlah responden. 

2. Peneliti diharapkan untuk menguji variabel lain yang diduga kuat 

dapat mempengaruhi kinerja karyawan seperti lingkungan kerja, 

system reward, atau yang lainnya. 

3. Dalam proses pembuatan kuesioner, peneliti sebaiknya melalui 

proses observasi dan wawancara terlebih dahulu dengan bidang 

SDM dan personalia untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya 

terjadi di lapangan, setelah itu peneliti baru menyusun kuesioner. 

Selepas kuesioner tersusun, hendaknya kuesioner 

dikonsultasikan kembali dengan bidang SDM untuk dinilai 

apakah kuesioner itu sudah mampu untuk mengukur variabel 

yang diteliti. Setelah disetujui, baru kuesioner bisa 

didistribusikan kepada responden untuk diisi. 

4. Hendaknya peneliti melakukan penggalian lebih dalam lagi 

mengenai dukungan sosial, komitmen afektif, dan kinerja 

karyawan melalui aspek-aspek atau dimensinya sehingga 
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mengetahui dimensi-dimensi yang memiliki sumbangsih paling 

besar.  

5. Dalam menentukan tempat penelitian, hendaknya tidak 

didasarkan pada alasan jarak yang dekat atau sistem pengambilan 

data yang mereka tawarkan mudah dan cepat, namun penentuan 

tempat penelitian seharusnya lebih didasarkan pada alasan status 

dari organisasi itu sendiri. Pilihlah tempat yang bonafit dengan 

tata kelola organisasi yang baik. Sehingga selain dari tujuan 

utama yaitu penelitian ini selesai, akan tetapi peneliti juga bisa 

mendapat proses pembelajaran diri yang mana bisa 

meningkatkan pengetahuan.  
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