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BAB IV 

MAKNA KERJA PENGEMUDI GO-JEK 

 

4.1 Pendahuluan 

Setiap orang yang bekerja pasti memiliki makna dalam bekerja. Karena 

dengan bekerja, seseorang akan mampu memenuhi kebutuhannya baik secara 

rohani ataupun jasmani, baik itu finansial ataupun non-finansial. Terdapat 

berbagai macam makna bekerja sebagai pengemudi go-jek. Bekerja sebagai 

pengemudi go-jek, dari sisi finansial mereka mengakui bisa mendapatkan 

penghasilan lebih baik. dalam hal ini narasumber mampu mencukupi 

kebutuhannya. aspek non finansial yang didapatkan pengemudi go-jek yakni 

bekerja dengan santai, artinya bekerja tidak ada tekanan dari manapun. Aspek non 

finansial lain yang didapatkan oleh narasumber adalah waktu kerja yang fleksibel. 

Sehingga mereka memiliki otonomi masing-masing dalam menentukan kapan 

memulai bekerja, kapan untuk istirahat, dan kapan untuk berhenti bekerja. 

Menjadi pengemudi go-jek juga bisa membuat pengemudi merasa ikut melayani 

masyarakat. Untuk antar sesama rekan kerja, sebagai pengemudi go-jek mereka 

saling bersosialisai dan menumbuhkan ikatan sesama pengemudi. 
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4.2 Display Makna Bekerja Pengemudi Go-jek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. 

Display makna bekerja pengemudi Go-jek 

Sumber: Data Sekunder, diolah tahun 2019 

 

4.3 Pendapatan Lebih Baik 

 Dari keempat narasumber yang peneliti temui mengatakan bahwa bekerja 

menjadi pengemudi go-jek dapat memiliki pendapatan yang lebih baik. sehingga 

kebutuhan sehari-hari pengemudi dapat terpenuhi. Menurut narasumber 

pendapatan mereka ketika bekerja sebagai pengemudi go-jek dapat melampaui 

upah minimum kota jogja dan lebih baik dari karyawan. 

“penghasilan sebulan lebih besar dibandingkan sebagai karyawan jauh 

lebih besar menjadi driver ojek online. Jika sehari pendapatan diatas 100rb 

saja sudah mencukupi untuk kebutuhan hidup di kota jogja, kebutuhan 

yang lain bisa menyesuaikan seperti kos pulsa dll, juga ada layanan 
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swadaya dari aplikasi go-jek.” (Lapan selaku pengemudi go-jek, 

20/09/2019, 17.30 WIB) 

 Lapan mengatakan bahwa bekerja sebagai pengemudi go-jek memiliki 

pendapatan yang dapat mencukupi kebutuhan hidup di jogja. Pendapatan tersebut 

menurutnya juga lebih besar dibandingkan menjadi karyawan.  

“Sangat mencukupi. Pendapatan gojek diatas UMR kota jogja. Kebutuhan 

- kebutuhan seperti ini tentu saja bisa diatasi jika kita memiliki banyak 

uang dan waktu. Pengemudi gojek saat ini memiliki uang dan waktu yang 

cukup jadi tidak ada masalah dengan kebutuhan tersebut.” (Heri selaku 

pengemudi go-jek, 20/09/2019, 20.41 WIB) 

 Menurut Heri pendapatan bekerja sebagai pengemudi go-jek melampaui 

upah minimum kota Jogja. Sehingga kebutuhan yang diperlukan bisa terpenuhi. 

“sangat mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga dengan 8-10 jam 

kerja yang fleksibel saya mendapatkan 300-395rb.” (Setiawan selaku 

pengemudi go-jek, 21/09/2019, 21.00 WIB) 

 Menurut Setiawan bekerja sebagai pengemudi mampu mencukupi 

kebutuhan keluarga dalalm satu hari Setiawan biasanya menghabiskan waktu 

bekerja 8 hingga 10 jam kerja.  

“Untuk mendapatkan bonus agar pendapatan bisa lebih baik. penghasilan 

lebih baik dari pekerjaan sebelumnya.” (Kustianto selaku pengemudi go-

jek, 22/09/2019, 18.40 WIB) 

 Menurut Kustianto penghasilan menjadi pengemudi go-jek lebih baik dari 

pekerjaan sebelumnya. ia mengupayakan untuk mendpatkan bonus harian agar 

penghasilan yang didapatkan lebih baik. 

“karena kalau saya kerja di kantor yang pertama pasti soal penghasilan. Di 

kantor itu sehari tidak besar, kalau sebulan Cuma 2.5jt kalau driver bisa 5-

6jt bahkan sampai 7jt.” (Waldianto selaku pengemudi go-jek sebagai 

narasumber pendukung, 28/04/2019, 15.20 WIB)  

 

 Menurut Waldianto bekerja sebagai pengemudi go-jek memiliki 

penghasilan yang lebih dari pada bekerja sebagai pegawai di kantor.  
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Gambar 4.2. 

Pengemudi Go-jek Mendapatkan bonus tertinggi  

Sumber: Data Primer, dari Narasumber (2019) 

 

4.4 Bekerja Sebagai Sumber Kehidupan 

 Narasumber yang peneliti temui mengatakan bahwa bekerja sebagai 

pengemudi go-jek dapat sebagai sumber kehidupan. karena dengan bekerja 

pengemudi mampu memenuhi kebutuhan dan mampu menabung dari hasil 

bekerja. sehingga bekerja sebagai pengemudi go-jek merupakan hal yang penting 

bagi narasumber. 

“bekerja untuk kehidupan. sumber kehidupan dan sumber penghasilan. 

untuk menunjang kebutuhan seperti cicilan makan dan lainnya.” (Lapan 

selaku pengemudi go-jek, 20/09/2019, 17.30 WIB) 

 Menurut Lapan bekerja sebagai pengemudi go-jek dapat menunjang 

kebutuhan. sehingga pekerjaan tersebut sebagai sumber kehidupan untuk Lapan. 

“Yang membuat saya termotivasi untuk bekerja ada 2 hal utama. Yang 

pertama pendapatan yang mencukupi, sudah rahasia umum pengemudi go-

jek mendapatkan penghasilan yang cukup untuk kehidupan sehari - hari. 

Dan yang kedua adalah rasa akan dibutuhkan oleh masyarakat terutama 

jogja, ketika bekerja sebagai go-jek, saya merasakan kesenangan tersendiri 

karena telah membantu mempermudah berbagai kegiatan masyarakat 
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melalui apa yang saya bisa kerjakan.” (Heri selaku pengemudi go-jek, 

20/09/2019, 20.41 WIB) 

 Menurut Heri motivasi bekerja sebagai pengemudi go-jek adalah 

mendapatkan penghasilan yang cukup dan merasakan kesenangan tersendiri 

karena telah membantu mempermudah kegiatan masyarakat melalui pekerjaan. 

“bekerja untuk mencukupi kebutuhan. penghasilan dan bonus serta 

fleksibelnya waktu dalam bekerja.” (Setiawan selaku pengemudi go-jek, 

21/09/2019, 21.00 WIB) 

 Menurut Setiawan bekerja sebagai pengemudi go-jek mampu mencukupi 

kebutuhan karena mendapatkan penghasilan dan bonus. 

“Cukup untuk kebutuhan sehari-hari. penghasilan lebih baik dari pekerjaan 

sebelumnya. apabila dulu tidak bisa menabung, sekarang bisa menabung.” 

(Kustianto selaku pengemudi go-jek, 22/09/2019, 18.40 WIB) 

 

 Menurut Kustianto bekerja sebagai pengemudi go-jek dapat memiliki 

pendapatan yang lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. sehingga kustianto dapat 

menabung. 

“ya uang. Yang pasti uang itu. Yang paling utama itu kan karena ya 

kebutuhan sekarang tidak bisa ditunda. Otomatis saya harus kerja. karena 

memang ada pengeluaran yang setiap hari itu harus ada. Buat makan, buat 

saku anak sekolah.” (Widodo selaku pengemudi go-jek sebagai 

narasumber pendukung, 28/04/2019, 14.43 WIB)  

 

 Menurut Widodo selaku narasumber pendukung mengatakan bahwa motif 

bekerja sebagai pengemudi go-jek adalah untuk mencukupi berbagai kebutuhan 

sehari-hari.  
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Gambar 4.3. 

Pengemudi mencapai bonus harian tertinggi 

Sumber: Data Primer, dari Narasumber (2019) 

 

4.5 Budaya Kerja yang Santai  

 Narasumber yang peneliti temui mengungkapkan bahwa bekerja sebagai 

pengemudi memiliki waktu kerja yang santai. Pengemudi selama bekerja dapat 

mengatur sendiri waktu kerja mereka. Walaupun terdapat target yang harus 

diperoleh untuk mendapatkan poin tertinggi, namun aktivitas bekerja tetap santai. 

“Ada jadwal yang telah direncanakan sendiri misalnya pagi, sore, malam 

dibagi waktunya, atau sore sampai malam tergantung keinginan. Bekerja 

tidak ada tekanan, kerja santai dan santai sambil ngopi.” (Lapan selaku 

pengemudi go-jek, 20/09/2019, 17.30 WIB) 

 Menurut Lapan bekerja sebagai pengemudi go-jek memiliki jadwal yang 

disusun sendiri. Sehingga bekerja tidak ada tekanan dan santai ketika bekerja. 

“Keuntungannya adalah pekerjaan tidak terikat oleh waktu, jadi kerja 

kapanpun tidak masalah. Saya ini tidurnya tidak teratur, bisa pagi, bisa 

siang, bisa malam. Jadi saya bisa bekerja sesuai dengan jam tidur saya 

tanpa perlu memikirkan keterlambatan. Kerugiannya tidak bisa 
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mengorganisir waktu. Tidak bisa mengatur waktu dengan baik sehingga 

banyak pekerjaan yang tertunda dan hidup tidak sehat. Mungkin kerugian 

ini berdampak buruk di masa depan.” (Heri selaku pengemudi go-jek, 

20/09/2019, 20.41 WIB) 

 Menurut Heri keuntungan dari bekerja sebagai pengemudi go-jek adalah 

bekerja tidak terikat. sehingga Heri dapat bekerja kapanpun. Namun memiliki 

masalah dalam mengatur waktu kerja dan pekerjaan lainnya. 

“walaupun ada target dalam bekerja, tetapi tetap santai dan tidak terbentur 

arahan. Kerja gampang. saya pribadi lebih mendapatkan keuntungan 

kerena dengan waktu kerja yang fleksibel saya masih mendapatkan waktu 

untuk mengurus pekerjaan lainnya.” (Setiawan selaku pengemudi go-jek, 

21/09/2019, 21.00 WIB) 

 Menurut Setiawan walaupun ada target dalam bekerja namun target 

tersebut tidak terbebani dan tidak terbentur arahan. Setiawan mendapatkan 

keuntungan dari waktu kerja yang fleksibel karena dapat mengurus pekerjaan 

lainnya. 

“Bebas mau bekerja atau tidak bekerja tidak ada yang mengatur. leluasa 

bisa bebas mau berangkat jam berapa Kerugian : terkadang lupa waktu.” 

(Kustianto selaku pengemudi go-jek, 22/09/2019, 18.40 WIB) 

 Menurut Kustianto bekerja sebagai pengemudi go-jek leluasa untuk 

memilih waktu kerja. Sehingga keputusan bekerja ada sepenuhnya pada 

Kustianto.  

“Dari sisi kerja kalau dulu saya kerja di kantor pasti ada tekanan. Tekanan 

dari kantor, dari atasan, terus bangun harus absen, kalau telat absen 

kepotong ya kalau jadi driver kan tidak ada tekanan sama sekali. Kita mau 

berangkat kapanpun bebas.” (Waldianto selaku pengemudi go-jek sebagai 

narasumber pendukung, 28/04/2019, 15.30 WIB) 

 

 Menurut Waldianto bekerja sebagai pengemudi go-jek tidak ada tekanan 

dari pihak lain. bekerja dapat mengatur waktu sendiri menurut keinginan kerja 

pengemudi. 
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“lumayan kalau soal penghasilan tidak kalah sama gaji yang ditetapkan 

oleh pemerintah melalui PP tentang gaji umk. Soal penghasilan juga 

berbeda-beda antara satu driver dengan driver lainnya karena banyak 

faktor.” (Rahmat selaku pengemudi go-jek sebagai narasumber 

pendukung, 22/04/2019)  

 

 Menurut Rahmat pendapatan bekerja sebagai pengemudi go-jek tidak 

kalah dengan gaji upah minimum kota. Penghasilan antara pengemudi berbeda-

beda karena banyak faktor. 

 

 

Gambar 4.4. 

Pengemudi bekerja santai sambil menunggu pesanan masuk  

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2019) 

 

4.6 Rasa Persaudaraan Sesama Pengemudi 

 Ketika bekerja sebagai pengemudi go-jek narasumber mendapatkan 

banyak teman sehingga bisa saling bertukar pengalaman seputar pekerjaan.  

“Bekerja bisa meningkatkan keakraban, karena antara driver bisa semakin 

kompak” (Lapan selaku pengemudi go-jek, 20/09/2019, 17.35 WIB) 

 Lapan mengutarakan apabila bekerja sebagai pengemudi go-jek dapat 

meningkatkan keakraban sesama pengemudi.  
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“Di jalan sering bersosialisasi dengan sesama driver. Memiliki relasi yang 

banyak dengan orang.”(Heri selaku pengemudi go-jek, 20/09/2019, 20.45 

WIB) 

 Heri mengungkapkan bahwa bekerja sebagai pengemudi go-jek 

mendapatkan relasi dengan banyak orang. 

“kalau kita sesama driver saling membantu. Ibaratnya driver ini belum 

tutup poin, sedangkan aku sudah tutup poin, dapet pesanan ya suruh cancel 

oper biar dia yang dapat.” (Setiawan selaku pengemudi go-jek, 

20/09/2019, 20.10 WIB) 

 Setiawan memiliki pengalaman bahwa bekerja sebagai pengemudi go-jek 

dapat saling membantu sesama pengemudi. 

“dari awal driver itu pasti mencari teman untuk komunikasi di jalan. 

Supaya bisa berkomunikasi satu sama lain, ngobrol seputar order, daerah 

ramai pesanan, atau daerah macet semuanya di bahas disitu..” (Kustianto 

selaku pengemudi go-jek, 22/09/2019, 18.42 WIB) 

 Menurut Kustianto bekerja sebagai pengemudi dapat memiliki banyak 

teman sehingga bisa saling berkomunikasi seputar pekerjaan.  

4.7 Ikatan Komunitas Sesama Pengemudi 

 Narasumber yang peneliti temui mengungkapkan jika komunitas yang 

mereka bentuk dan ada bisa membuat sesama pengemudi berkomunikasi seputar 

pekerjaan, melakukan kegiatan sosial, dan membagi pekerjaan sehingga masing-

masing pengemudi mendapatkan kesempatan meraih bonus yang sama. 

“apabila ada paguyupan driver bisa menjadi tempat mengobrol dan 

beberapa kegiatan seperti kopdar dan donor darah” (Lapan, 20/09/2019, 

17.35 WIB) 

 Komunitas yang dibentuk antara sesama pengemudi go-jek menjadi 

tempat Lapan untuk melakukan beberapa kegiatan sosial seperti kopdar dan donor 

darah. 
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“saya sudah bertahun-tahun di go-jek. Sering ketemu driver, ngumpul 

bareng, lalu saya masuk group kadang ada kopdar komunitas go-jek itu 

kan namanya pagoja. Dulu juga pernah menjadi mediator demo pertama di 

jogja. (Setiawan selaku pengemudi go-jek, 20/09/2019, 20.10 WIB) 

 Setiawan adalah pengemudi yang masuk di komunitas bernama pagoja. 

Komunitas tersebut setiawan manfaatkan untuk berkumpul, berkomunikasi, dan 

menjadi mediator ketika demo. 

“saya pribadi mendapatkan semua itu, komunikasi dengan konsumen, 

gathering sesama mitra gojek adalah hal yang sangat menghasilkan.” (Heri 

selaku pengemudi go-jek, 21/09/2019, 21.00 WIB) 

 Bekerja sebagai pengemudi go-jek membuat Heri mendapatkan manfaat 

yang positif dari kegiatan komunitas.  

“jadi iya karena banyak komunitas dan bertemu penumpang yang berbeda-

beda. Jadi bisa lihat situasi juga kalau sudah selesai sama temen kan engga 

enak, kan di group bisa tahu mana yang belum tutup poin atau poin nya 

masih jauh. Jadi yang sudah selesai berhenti biar diambil sama yang belum 

tutup poin.” (Kustianto selaku pengemudi go-jek, 22/09/2019, 18.42 WIB) 

 Komunitas menjadi tempat untuk pengemudi saling mengerti mana 

pengemudi yang belum mendapatkan bonus. sehingga masing-masing pengemudi 

mendapatkan peluang meraih bonus yang sama.  

“kalau ada paguyupan gini lebih banyak bertukar pengalaman seperti 

kegiatan kopdar, donor darah.” (Rahmat selaku pengemudi go-jek sebagai 

narasumber pendukung, 22/09/2019, 14.12 WIB) 

 

 Menurut Rahmat paguyupan sebagai tempat untuk betukar pengalaman 

sesama pengemudi dan tempat menyelenggarakan kegiatan sosial.  

4.10 Diskusi Hasil 

 Jadi berdasarkan informasi keempat narasumber di atas, empat narasumber 

di atas memiliki makna bekerja sebagai pengemudi go-jek. Makna kerja tersebut 

antara lain adalah pendapatan yang lebih baik, sebagai sumber kehidupan, budaya 
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kerja yang santai, rasa persaudaraan sesama pengemudi, dan rasa persaudaraan 

pada komunitas. 

 Pendapatan yang lebih baik mencerminkan teori Rosso (2010) tentang 4 

sumber utama dari makna kerja yakni motivasi dari dalam diri sendiri. Rosso 

(2010) menjelaskan apabila Motivasi ini secara tidak langsung akan berpengaruh 

terhadap cara seseorang memaknai pekerjaannya. Motivasi didefinisikan sebagai 

tingkatan dimana seseorang merasakan hal yang positif saat melakukan 

pekerjaannya dengan efisien. Pendapatan yang lebih baik dari pengemudi juga 

sesuai dengan teori Rosso (2010) tentang konteks kerja yakni keuangan. 

Keuangan menunjukkan bahwa insentif dari suatu pekerjaan ini akan 

meningkatkan motivasi dari seseorang dalam bekerja sehingga mempengaruhi 

pengemudi untuk memaknai pekerjaannya.  

 Menurut Emmons (2003) dalam penelitian King & Sarah (2017) 

menjelaskan apabila tujuan pribadi dapat menjadi prediktor yang kuat tentang 

kesejahteraan ketika mereka menyediakan sarana untuk tujuan penting yang lebih 

luas. Pendapatan yang lebih baik seorang pengemudi go-jek juga selaras dengan 

Makna bekerja berasal dari sumber keuangan Menurut Smeets, Bauer & Gneezy 

(2015) dalam penelitian King & Sarah (2017) menjelaskan apabila sumber daya 

keuangan dapat memungkinkan seorang untuk mengejar tujuan pribadi di tempat 

kerja dan di lingkungan sosial dan mendorong tujuan yang lebih tinggi. akhirnya, 

sumber daya ekonomi dapat memungkinkan seseorang untuk berkontribusi dalam 

memperbaiki keluarga mereka.  
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 Kedua, peneliti menemukan makna kerja yakni bekerja sebagai sumber 

kehidupan yang mirip dengan teori Rosso (2010) tentang kepercayaan. Menurut 

Rosso (2010) kepercayaan disini sebagai sumber sejauh mana individu yakin akan 

pekerjaannya sebagai sumber utama dari hidup mereka, dan menciptakan 

keselarasan antara kebutuhan dan anggapan bahwa pekerjaan tersebut akan 

mampu memenuhi kebutuhan. pengemudi yang percaya dengan bekerja sebagai 

sumber kehidupan juga mirip dengan teori Richards & Stemmerich (1998) yang 

mana tujuan pribadi dapat menjadi prediktor yang kuat tentang kesejahteraan 

ketika mereka menyediakan sarana untuk tujuan penting yang lebih luas.  

 Ketiga, peneliti memiliki hasil apabila makna kerja pengemudi go-jek 

adalah budaya kerja yang santai. Temuan ketiga tersebut selaras dengan teori 

Rosso (2010) tentang konteks kerja yakni pada kebudayaan. Menurut Rosso 

(2010) makna dari pekerjaan disebarkan dan disosialisasikan melalui lingkungan 

dari seseorang melalui budaya. Meskipun memiliki berbagai macam makna dan 

budaya tetapi memiliki pola bahwa bekerja merupakan kompleks yang 

mempengaruhi sudut pandang terhadap suatu pekerjaan. budaya kerja yang santai 

yang dimiliki oleh pengemudi go-jek juga sepadan dengan teori Diener & Biswas-

Diener (2002) tentang fleksibilitas. Menurut Diener & Biswas-Diener (2002) 

fleksibilitas dapat memberikan lebih banyak manfaat bagi makna kerja karyawan 

dari pada gaji yang lebih tinggi, karena uang menawarkan manfaat yang menurun 

bagi kesejahteraan begitu kebutuhan dasar manusia terpenuhi. Orang yang enggan 

bekerja lebih memiliki tujuan yang lebih rendah dari pada orang yang bekerja 

dengan senang. hasil penelitian yang dilakukan oleh Oehlsen, E, Rossi, P, 
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Chevalier A, J, Chen K, M, (2016) mengemukakan bahwa pengemudi memiliki 

waktu kerja yang bervariasi dari minggu ke minggu, dari hari ke hari, dari jam ke 

jam. 

 Keempat, peneliti memiliki hasil temuan apabila pengemudi go-jek 

memiliki makna bekerja yakni rasa persaudaraan pengemudi yang tinggi. temuan 

keempat tersebut serasi dengan teori makna kerja Rosso (2010) yang meliputi 

sumber utama dari makna kerja adalah pegawai setara. Menurut Rosso (2010) 

kedekatan individu dengan teman sejawat dalam bekerja bisa memberikan 

pengaruh positif terhadap persepsi seseorang dengan makna bekerja, karena 

dengan dekat maka dapat mengetahui jalan pikiran dari seseorang. rasa 

persaudaraan yang tinggi antara pengemudi go-jek ini sepadan juga dengan teori 

Williams (2007) tentang koneksi sosial. Menurut Williams (2007) koneksi sosial 

adalah prediktor yang sangat kuat untuk kesejahteraan secara umum dan mereka 

memainkan peran penting dalam pengalaman hidup yang bermakna. Penelitian 

Dabbish, dkk (2016) menunjukan bahwa pengemudi menggunakan forum media 

online untuk membahas fitur-fitur aplikasi pengemudi yang mana sistem tersebut 

dikelola oleh algoritma.   

 Kelima, peneliti menemukan apabila pengemudi memiliki makna kerja 

yakni ikatan komunitas sesama pengemudi. Temuan kelima tersebut sama dengan 

teori Rosso (2010) tentang sumber utama dari makna kerja yang berasal dari 

orang lain yakni Grup dan Komunitas. Menurut Rosso (2010) hubungan dari 

kelompok ataupun tim kerja antara individu dengan individu yang lain baik itu 

satu divisi ataupun teman kerja profesional semuanya bisa memberikan pengaruh 
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terhadap tingkatan makna kerja seseorang. ikatan komunitas sesama pengemudi 

juga sama dengan teori Board, Deci & Ryan (2004) tentang koneksi sosial. 

Menurut Board, Deci & Ryan (2004) ketika karyawan merasa terhubung secara 

sosial dan diterima oleh rekan kerja seseorang juga terkait dengan kepuasan kerja 

dan kinerja yang lebih besar. Iklim organisasi yang menumbuhkan interaksi 

suportif dapat membantu pekerja untuk membentuk ikatan sosial yang penting 

yang memberikan dorongan motivasi dan makna. Ikatan komunitas sesama 

pengemudi yang dimiliki oleh pengemudi go-jek juga mirip dengan konsep 

Wrzesniewski et al. , (2003) tentang koneksi sosial. Menurut Wrzesniewski et al. , 

(2003) interaksi sosial dapat mempromosikan kebermaknaan yang lebih tinggi di 

tempat kerja dan pada gilirannya memperkuat standar untuk interaksi interpersoal 

yang sopan. Hal ini mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh Dabbish dkk 

(2015) jika pengemudi memiliki sedikit kontak langsung dengan perwakilan 

perusahaan, tetapi dapat berinteraksi satu sama lain melalui forum online untuk 

mendapatkan pengetahuan tentang sistem rideshare. Hal ini sama juga dengan 

penelitian yang dilakukan oleh King A, L & Ward J, S (2017) dengan judul Work 

and the good life: How work contributes to meaning in life. Dalam penelitian ini 

memiliki hasil jika makna dalam hidup yang diakui secara luas sebagai landasan 

kesejahteraan dan terkait dengan sejumlah hasil positif penting adalah 

pengalaman yang biasa. Karena melalui pekerjaan, orang dapat menghambat atau 

menumbuhkan makna dalam kehidupan. Orang dapat mencapai tujuan yang 

dihargai dan membentuk koneksi sosial yang mendukung sementara secara 
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bersamaan berkontribusi pada tujuan organisasi dan sosial yang lebih luas yang 

menumbuhkan tujuan, signifikansi, dan koherensi dalam kehidupan seseorang. 

 


