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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

  Kehidupan era globalisasi pada saat ini merupakan sebuah tantangan 

bagi karyawan atau pegawai dalam melaksanakan tugasnya, banyak tugas dan 

tantangan yang harus dilakukan dalam dunia kerja termasuk pengembangan 

sumber daya manusia yang berkualitas untuk meraih dan mencapai prestasi 

kerja yang baik. Sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam 

pencapaian tujuan organisasi dibandingkan faktor lain. Tanpa sumberdaya 

manusia yang tangguh atau berkualitas maka sulit untuk mencapai tujuan 

sesuai dengan rumusan yang ditetapkan dari awal. Keberhasilan organisasi 

sangat tergantung pada kehandalan sumber daya dan pengelolaan serta 

pengembangannya. Keberhasilan pengelolaan sumber daya manusia tak 

terlepas dari faktor perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia 

dimasa yang akan datang, salah satu program untuk pengembangan  sumber 

daya manusia adalah dengan mengembangkan kecerdasan emosional 

(Emosional Entellegency). Perencanaan dan pengembangan kecerdasan 

emosional sumber daya manusia yang optimal tidak terlepas dari peran serta 

diri sendiri dalam pengembangan dan perencanaan sumber daya yang ada. Hal 

ini menujukkan bahwa sangat penting karyawan memiliki kecerdasan 

emosional yang tinggi di tempat kerja, karena keberhasilan antar pribadi yang 
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berasal dari kecerdasan emosional akan menjadi keterampilan yang paling 

penting.  

  Dunia kerja mempunyai berbagai masalah dan tantangan yang harus 

dihadapi oleh karyawan, misalnya persaingan yang ketat, tuntutan tugas, 

suasana kerja yang tidak nyaman dan masalah hubungan dengan orang lain. 

Masalah-masalah tersebut dalam dunia kerja bukanlah suatu hal yang hanya 

membutuhkan kemampuan intelektualnya, tetapi dalam menyelesaikan 

masalah tersebut kemampuan emosi atau kecerdasan emosi lebih banyak 

diperlukan. Bila seseorang dapat menyelesaikan masalah-masalah di dunia 

kerja yang berkaitan dengan emosinya maka dia akan menghasilkan kerja 

yang lebih baik. Goleman, (2001) menyimpulkan bahwa “ prestasi kerja 

ditentukan hanya 20% dari dari IQ, sedangkan 80% lagi ditentukan oleh 

kecerdasan emosi (Emotional Intelegency)” 

Prestasi kerja atau kinerja karyawan akhir-akhir ini tidak hanya dilihat 

oleh faktor intelektualnya saja tetapi juga ditentukan oleh faktor emosinya. 

Seseorang yang dapat mengontrol emosinya dengan baik maka akan dapat 

menghasilkan kinerja (prestasi kerja) yang baik pula. Hal ini sesuai dengan 

yang diungkapkan oleh Mayer (dalam Goleman, 2001) bahwa kecerdasan 

emosi merupakan faktor yang sama pentingnya dengan kombinasi kemampuan 

teknis dan analisis untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Salah satu aspek 

dalam kecerdasan emosi adalah motivasi. Menurut Salovey dalam Goleman 

(2001:58) bahwa memotivasi diri sendiri merupakan landasan keberhasilan dan 

terwujudnya kinerja yang tinggi di segala bidang. 
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Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2005:67). 

Berdasarkan pada tingkat kepentingannya menurut Yuli (2005:90) prestasi 

kerja karyawan tercermin dari adanya: (1) peningkatan kemampuan karyawan 

dimana dalam hal ini prestasi kerja karyawan tercermin dari kemampuan 

karyawan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan. (2) 

adanya kemampuan karyawan dalam mengidentifikasi faktor penghambat 

kinerja, dan (3) adanya kemampuan karyawan dalam memahami kebijakan 

strategis perusahaan. 

Sampai dengan bulan Mei 2013, pihak Dirgantara Mart Malang telah 

mendapat sejumlah komplain dari para pelanggannya sebagaimana disajikan 

pada tabel berikut: 

Tabel 1 

Jumlah Komplain Pelanggan Sampai dengan Mei 2013 

No. Bulan Jumlah Komplain 

1 Mei 2012 3 

2 Agustus 2012 5 

3 Oktober 2012 6 

4 Maret 2013 9 

5 Mei 2013 10 

Sumber: Dirgantara Mart 2012 

 

Data di atas menunjukkan kecenderungan adanya peningkatan jumlah 

komplain dari pelanggan yang dialami oleh Dirgantara Mart. Komplain 

tersebut antara lain adanya ketidaksamaan antara harga di rak display dengan 

di kasir, adanya produk makanan yang sudah kadaluarsa, adanya barang 
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pelanggan yang hilang di tempat parkir, dan sebagainya. Dalam menghadapi 

adanya beberapa komplain dari pelaggan tersebut karyawan dirgantara mart 

malang tidak bisa menerima dan bahkan mengeluarkan tanggapan yang 

bernada sedikit emosi, Kondisi ini setidaknya menggambarkan rendahnya 

kecerdasan emosional dan prestasi kerja karyawan digantara mart malang 

dalam melayani para pelanggannya.  

Emotional intelligence (kecerdasan emosional) yakni kemampuan untuk 

mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan 

memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada 

diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain (Goleman, 2001).  

Emosi yang kuat biasanya menurunkan tingkat perfoma (prestasi 

kerja/kinerja). Kematangan kondisi emosional seseorang biasanya dapat 

diketahui dalam bentuk kecerdasan emosional atau emotional intelligence. 

Emotional Intelligence adalah kemampuan untuk mengenali perasaan kita 

sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan 

kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam 

hubungan dengan orang lain (Goleman, 2001). 

Menurut Goleman, khusus pada orang-orang yang murni hanya 

memiliki kecerdasan akademis tinggi, mereka cenderung memiliki rasa gelisah 

yang tidak beralasan, terlalu kritis, rewel, cenderung menarik diri, terkesan 

dingin dan cenderung sulit mengekspresikan kekesalan dan kemarahannya 

secara tepat. Bila didukung dengan rendahnya taraf kecerdasan emosionalnya, 

maka orang-orang seperti ini sering menjadi sumber masalah. Karena sifat-sifat 
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di atas, bila seseorang memiliki IQ tinggi namun taraf kecerdasan 

emosionalnya rendah maka cenderung akan terlihat sebagai orang yang keras 

kepala, sulit bergaul, mudah frustrasi, tidak mudah percaya kepada orang lain, 

tidak peka dengan kondisi lingkungan dan cenderung putus asa bila mengalami 

stress. Kondisi sebaliknya, dialami oleh orang-orang yang memiliki taraf IQ 

rata-rata namun memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. dimana 

kecerdasan emosional itu sendiri dibagi menjadi lima aspek yakni kesadaran 

diri, pengaturan diri, motivasi, empati dan keterampilan sosial. 

Dirgantara mart Malang adalah minimarket dengan beberapa cabangnya 

di wilayah Malang yang dalam menjalankan pelayanannya kepada konsumen, 

semua karyawannya selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang 

terbaik. Hal ini untuk menjaga citra perusahaan kepada konsumennya sehingga 

sampai saat ini Dirgantara Mart mampu berkembang dengan pesat dan 

mempertahankan kestabilan jalannya usaha retail di tengah persaingan dengan 

perusahaan lain yang sejenis seperti Indomart, Alfamart, dan sebagainya.  

Seorang ibu muda (SM) berusia sekitar 30-an tahun sempat 

menceritakan pengalamannya berbelanja di Dirgantara Mart beberapa bulan 

yang lalu kepada peneliti. Saat itu SM bertanya dimana letak display 

perlengkapan kebersihan dan salah seorang karyawan menunjukkan arahnya. 

Kemudian SM mencari sabun mandi merek ”X” yang merupakan sabun mandi 

favorit suaminya di antara puluhan merek sabun mandi yang tersedia di- 

display dan ternyata tidak ada sabun mandi merek tersebut. SM kembali 
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menanyakan kepada karyawan tersebut apakah stok sabun tersebut memang 

sudah habis, namun SM mendapat jawaban yang bernada sedikit emosi di 

depan pelanggan lainnya yang intinya karyawan tersebut menyuruh SM untuk 

kembali mencarinya dengan benar.  

Tentu saja fenomena pengalaman dari salah satu pelanggan di atas patut 

untuk diperhatikan oleh pihak Dirgantara Mart. Artinya, terdapat pelayanan 

yang menunjukkan prestasi kerja atau kinerja karyawan yang tidak 

menyenangkan bagi pelanggan yang bisa jadi karena rendahnya kecerdasan 

emosi pegawai dalam mengelola emosi. Dirgantara Mart bahkan belum 

mengetahui sejauhmana tingkat kecerdasan emosional para karyawannya 

selama ini dalam melayani para pelanggan. Demi membuktikan bagaimana 

tingkat signifikansi dari peran atau kontribusi suatu kecerdasan emosional para 

karyawannya terhadap prestasi kerja mereka, mendorong peneliti untuk 

melakukan penelitian dan menganalisis pengaruh kecerdasan emosional 

terhadap prestasi kerja karyawan dengan mengambil lokasi penelitian di 

Dirgantara Mart Malang. Alasan pengambilan lokasi penelitian disebabkan 

Toko ini usianya masih tergolong muda yaitu 10 tahun sehingga dibutuhkan 

bukti empiris tentang pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi kerja 

karyawan. Di sinilah letak tingkat pentingnya penelitian ini baik bagi peneliti, 

dunia akademik, dunia bisnis, dan perusahaan yang diteliti.  
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B. Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan, sebagai berikut:  

1. Bagaimana kecerdasan emosional karyawan Dirgantara Mart Malang? 

2. Bagaimana prestasi kerja karyawan Dirgantara Mart Malang? 

3. Apakah ada pengaruh signifikan kecerdasan emosional terhadap prestasi 

kerja karyawan Dirgantara Mart Malang? 

4. Di antara kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan 

keterampilan sosial manakah yang paling dominan mempengaruhi prestasi 

kerja karyawan Dirgantara Mart Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui:  

1. Kecerdasan emosional karyawan Dirgantara Mart Malang. 

2. Prestasi kerja karyawan Dirgantara Mart Malang. 

3. Pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi kerja karyawan 

Dirgantara Mart Malang.  

4. Variabel yang dominan diantara kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, 

empati, keterampilan sosial yang mempengaruhi prestasi kerja karyawan 

Dirgantara mart malang.  

D. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi agar permasalahan yang diteliti lebih 

terfokuskan pada tujuan penelitian. Batasan masalah adalah sebagai berikut: 
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1. Variabel independen yang diteliti adalah kecerdasan emosional yang 

terdiri dari kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan 

keterampilan sosial. Sedangkan variabel dependen adalah prestasi kerja 

karyawan. 

2. Sampel yang menjadi responden adalah karyawan Dirgantara Mart 

Malang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai 

pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi kerja karyawan 

Dirgantara Mart Malang. 

2. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pihak manajemen personalia di perusahaan guna meningkatkan prestasi 

kerja karyawannya melalui kecerdasan emosional. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan gambaran bagi pihak yang ingin 

mengadakan penelitian yang lebih lanjut guna peningkatan ilmu 

pengetahuan tentang manajemen sumber daya manusia pada umumnya, 

kecerdasan emosional dan prestasi kerja pada khususnya. 

 


