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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ririn Dewi Susanti (2008:1-20) 

tentang pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja dosen Fakultas 

Ekonomi Universitas Trunojoyo bangkalan madura. Tujuan penelitian ini 

adalah mengetahui pengaruh simultan faktor-faktor kecerdasan emosional 

terhadap kinerja dan mengetahui pengaruh faktor kecerdasan yang dominan 

terhadap dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Bangkalan. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan metode riset 

asosiatif. Variabel bebas yaitu kecerdasan emosional (mengenali emosi diri, 

mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, dan 

membina hubungan) dan variabel terikat yaitu kinerja.  

Penelitian ini menggunakan analisis regresi serta uji validitas, 

reliabilitas, dan frekuensi untuk melihat pengaruh masing-masing variabel 

kecerdasan emosi terhadap kinerja dosen Fakultas Ekonomi Universitas 

Trunojoyo. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa, kecerdasan emosi 

berpengaruh secara simultan terhadap kinerja dosen yang berarti secara 

keseluruhan variabel-variabel bebas berpengaruh serentak terhadap variabel 

terikat yaitu kinerja, variabel mengenali emosi orang lain merupakan variabel 

yang berpengaruh dominan terhadap kinerja dosen yaitu sebanyak 69%, 

Sedangkan sisanya 31% dipengaruhi oleh faktor lain. 
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Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sri Widayanti (2008:116-

123) tentang pengaruh kecerdasan emosional dan motivasi terhadap prestasi 

kerja karyawan bagian produksi di PT. Central Proteina Prima Surabaya. 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar pengaruh kecerdasan 

emosional dan motivasi terhadap prestasi kerja karyawan bagian produksi di 

PT. Central Proteina Prima Surabaya.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 

regresi linier berganda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada pengaruh 

dimensi kecerdasan emosional dan dimensi motivasi terhadap prestasi kerja 

karyawan, dibuktikan dari hasil analisis regresi linier berganda bahwa variabel 

dimensi kecerdasan emosional (kesadaran diri, pengaturan diri, empati, 

keterampilan sosial) dan dimensi motivasi (kemauan dan semangat kerja, daya 

inisiatif kerja, daya usaha kerja, keterlibatan kerja, dan keterikatan terhadap 

organisasi) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap prestasi 

kerja karyawan bagian produksi di PT. Central Proteina Prima Surabaya. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 2 

Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang 

 Penelitian Terdahulu Penelitian saat ini 

Peneliti 

(Tahun) 

1. Ririn Dewi Susanti (2008) 

2. Sri Widayanti (2008) 

Moh. Rais (2013) 

Judul 1. Pengaruh Kecerdasan 

Emosional Terhadap Kinerja 

Dosen Fakultas Ekonomi 

Universitas Trunojoyo 

2. Pengaruh Kecerdasan 

Emosional dan Motivasi 

Terhadap Prestasi Kerja 

Karyawan Bagian Produksi di 

PT. Central Proteina Prima 

Surabaya 

Pengaruh Kecerdasan Emosional 

Terhadap Prestasi Kerja Karyawan 

Dirgantara Mart Malang 

Lokasi  1. Fakultas Ekonomi Universitas 

Trunojoyo 

2. PT. Central Proteina Prima 

Surabaya 

Dirgantara Mart Malang 

Produk 

perusahaan 

1. Jasa pendidikan tinggi 

2. Pakan udang 

Barang kebutuhan sehari-hari yang 

ditawarkan secara eceran/retail 

Variabel 1. Kecerdasan Emosional 

(mengenali emosi diri, 

mengelola emosi, memotivasi 

diri sendiri, mengenali emosi 

orang lain, membina 

hubungan), dan kinerja 

2. Kecerdasan emotional 

(kesadaran diri, pengaturan diri, 

empati, keterampilan sosial), 

Motivasi (kemauan dan 

semangat kerja, daya inisiatif 

kerja, daya usaha kerja, 

keterlibatan kerja, keterikatan 

karyawan terhadap organisasi), 

dan Prestasi kerja 

- Pengaturan diri 

- Kesadaran diri 

- Motivasi 

- Empati 

- Keterampilan sosial  

- Prestasi kerja 

Alat 

Analisis  

1. Uji validitas, reliabilitas, 

analisis regresi linier berganda 

2. Regresi linier berganda 

- Uji Validitas 

- Uji Reliabilitas 

- analisis rentang skala 

- Analisis Regresi Linier Berganda 

Hasil 1. Kecerdasan emosional 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja dosen dengan koefisien 

determinasi berganda (R
2
) 0,690 
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dan F hitung = 11,601 > F tabel 

= 2,587 dengan level of 

significant α = 0,05, yang 

berarti secara keseluruhan 

variabel-variabel bebas 

berpengaruh serentak terhadap 

variabel terikat yaitu kinerja. 

Beta terbesar pada variabel 

mengenali emosi orang lain 

(X4) sebesar 0,443 merupakan 

variabel yang berpengaruh 

paling dominan terhadap kinerja 

dosen. Kecerdasan emosinal 

berpengaruh 69% terhadap 

pencapaian kinerja. Sedangkan 

sisanya, 31% dipengaruhi oleh 

faktor lain. 

2. Dimensi Kecerdasan Emosional 

dan Dimensi Motivasi 

mempunyai pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap 

Prestasi Kerja karyawan bagian 

produksi. Variabel keterampilan 

sosial merupakan dimensi 

kecerdasan emosional yang 

paling dominan pengaruhnya 

terhadap prestasi kerja 

karyawan. Keterikatan 

karyawan terhadap organisasi 

merupakan variabel dimensi 

motivasi yang paling dominan 

berpengaruh terhadap prestasi 

kerja karyawan. 

 

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini 

antara lain:  

a. Kriteria responden yang diteliti adalah karyawan 

b. Lokasi perusahaan yang diteliti di wilayah propinsi Jawa Timur 
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c. Variabel yang diteliti yakni kecerdasan emosional dan kinerja (prestasi 

kerja) 

d. Metode analisis yang dipergunakan pengujian atau analisis statistik 

Dari penelitian terdahulu terdapat suatu kelemahan, yaitu penelitian 

tersebut hanya bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional 

(dan motivasi) terhadap kinerja (prestasi kerja). Namun dalam penelitian ini 

dikembangkan sekaligus untuk mengetahui kondisi kecerdasan emosional 

karyawan (tinggi/rendah) dan prestasi kerja/kinerja karyawan (tinggi/rendah) 

yang dihitung berdasarkan rumus rentang skala. 

 

B. Tinjauan Teori  

1. Kecerdasan emosional 

a. Pengertian Kecerdasan Emosional 

Emotional intelligence (kecerdasan emosional) 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).  

Salovey dan Pizarro (dalam Winarto, 2008) mendefinisikan 

emotional intelligence (kecerdasan emosional) sebagai kemampuan 

untuk mempersepsikan dan mengekspresikan emosi secara akurat dan 

adaptif, kemampuan untuk menahan emosi dan pengetahuan emosional, 

kemampuan menggunakan berbagai perasaan untuk memfasilitasi pikiran 
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dan kemampuan untuk mengendalikan berbagai emosi di dalam diri 

sendiri dan orang lain. 

Salovey dan Mayer (dalam Goleman, 2001) mendefinisikan 

kecerdasan emosi sebagai kemampuan memantau dan mengendalikan 

perasaan sendiri dan orang lain, serta menggunakan perasaan-perasaan 

itu untuk memandu pikiran dan tindakan.  

Cooper dan Ayman (2002) mendefinisikan kecerdasan emosional 

adalah kemampuan merasakan, memahami, dan secara selektif 

menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, 

koreksi, dan pengaruh yang manusiawi. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan 

emosional dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengenali, 

mengelola, dan mengekspresikan dengan tepat, termasuk untuk 

memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, serta membina 

hubungan dengan orang lain. 

 

b. Aspek-aspek kecerdasan emosional  

Menurut Goleman (2001) kecerdasan emosional dibagi menjadi 5 

(lima) dasar atau aspek yaitu: 

a) Kesadaran diri 

Mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat, dan 

menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri 
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sendiri; memiliki tolok ukur yang realistis atas kemampuan diri dan 

kepercayaan diri yang kuat. 

b) Pengaturan diri 

Menangani emosi kita sedemikian sehingga berdampak positif kepada 

pelaksanaan tugas; peka terhadap kata hati dan sanggup menunda 

kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran; mampu pulih kembali 

dari tekanan emosi. 

c) Motivasi 

Menggunakan hasrat kita yang paling dalam untuk menggerakkan dan      

menuntun kita menuju sasaran, membantu kita mengambil inisiatif 

dan bertindak sangat efektif, dan untuk bertahan menghadapi 

kegagalan dan frustasi. 

d) Empati 

Merasakan yang dirasakan oleh orang lain, mampu memahami 

perspektif mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya dan 

menyelaraskan diri dengan bermacam-macam orang.  

e) Keterampilan sosial  

Menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain 

dan dengan cermat membaca situasi dan jaringan sosial; berinteraksi 

dengan lancar; menggunakan keterampilan-keterampilan ini untuk 

mempengaruhi dan memimpin, bermusyawarah dan menyelesaikan 

perselisihan, untuk bekerja sama dan bekerja dalam tim. 
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2. Prestasi Kerja 

a. Pengertian Prestasi Kerja 

Menurut Mangkunegara (2005:67) istilah kinerja (prestasi kerja) 

berasal dari kata job performance atau actual performance (prestasi kerja 

atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Pengertian 

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. 

Menurut Umar (2005:14-15) bahwa manajemen maupun 

karyawan perlu umpan balik tentang kerja mereka. Hasil penilaian 

prestasi kerja (performance appraisal) karyawan dapat memperbaiki 

keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada 

karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka. Agar pelaksanaan penilaian 

prestasi kerja dapat dilaksanakan dengan baik, maka hal itu perlu 

dipersiapkan. Sistem-sistem penilaian harus mempunyai hubungan 

dengan pekerjaan, praktis, memiliki standar-standar, dan menggunakan 

ukuran yang dapat diandalkan. 

Adapun menurut  Yuli (2005:86) prestasi kerja (job performance) 

adalah hasil kerja yang diperoleh dari jerih payah yang dilakukan oleh 

seorang karyawan sebagai usaha yang terbaik dalam melaksanakan tugas 

atau pekerjaannya. 
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b. Penilaian Prestasi Kerja 

Menurut Sri B.C Yuli (2005:89) penilaian prestasi kerja (appraisal 

performance) adalah proses penilaian prestasi kerja karyawan yang 

dilakukan oleh organisasi terhadap karyawannya secara sistematik dan 

formal berdasarkan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Dalam hal ini 

para manajer harus terus melakukan pertimbangan mengenai hasil 

prestasi kerja para bawahannya. Pertimbangan itu nantinya akan 

dipergunakan sebagai bahan untuk penetapan kenaikan gaji, promosi, 

pensiun, dan perencanaan pengembangan karir. 

Berdasarkan pada tingkat kepentingannya menurut Yuli (2005:90) 

penilaian prestasi kerja bertujuan: 

a) Meningkatkan kemampuan karyawan 

Dengan diketahuinya peringkat keberhasilan setiap karyawan, maka 

akan terdorong keinginan untuk selalu meningkatkan prestasi. 

Karyawan yang merasa memiliki kemampuan yang kurang dibanding 

rekan kerja yang lain tentu akan berupaya keras mencapai prestasi 

yang terbaik. Syarat tercapainya tujuan ini adalah adanya alat-alat 

motivasi atau semacam punishment dan reward bagi setiap karyawan. 

b) Identifikasi faktor penghambat kinerja 

Penilaian prestasi kerja diharapkan akan dapat diperoleh informasi 

mengenai mengapa seorang karyawan memiliki perbedaan dalam hal 

kemampuan walaupun memiliki fasilitas kerja dan gaji yang sama. 
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Dan juga menemukan kendala terberat yang menghambat pencapaian 

prestasi yang diharapkan. 

c) Menetapkan kebijakan strategis 

Hasil akhir dari penilaian prestasi kerja adalah membantu manajemen 

untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dalam rangka kebijakan 

kinerja karyawan secara khusus dan organisasi pada umumnya. 

Sebuah kebijakan akan memiliki nilai strategis apabila kebijakan 

tersebut dapat membawa kepada perubahan-perubahan, seperti 

semakin meningkatnya produktivitas karyawan dan minimnya faktor 

penghambat dalam mencapai prestasi kerja. 

 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Kerja 

Byars dan Rue dalam Sutrisno (2009) mengemukakan ada dua 

faktor yang mempengaruhi prestasi kerja, yaitu faktor individu dan faktor 

lingkungan. Faktor-faktor individu yang dimaksud adalah: 

a) Usaha (effort), yang menunjukkan sejumlah senergi fisik dan 

mental yang digunakan dalam menyelenggarakan gerakan tugas. 

b) Abilities, yaitu sifat-sifat personal yang diperlukan untuk 

melaksanakan suatu tugas. 

c) Role atau Task Perception, yaitu segala perilaku dan aktivitas yang   

dirasa perlu oleh individu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 

Sedangkan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi prestasi 

kerja adalah kondisi fisik, peralatan, waktu, materil, pendidikan, 
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supervisi, desain organisasi, pelatihan dan keberuntungan. Faktor-faktor 

lingkungan ini tidak langsung menentukan prestasi kerja seseorang tetapi 

mempengaruhi faktor-faktor individu. Dapat dilihat bahwa perilaku 

seseorang dalam organisasi merupakan hasil dari interaksi berbagai 

variabel yaitu individual dan situasional. Dalam interaksi tersebut maka 

diperlukan kecerdasan dalam mengenali emosi diri sendiri dan orang lain 

dalam membina hubungan kerja agar pekerjaan dan prestasi kerja dapat 

tercapai dengan optimal.  

Menurut Mangkunegara (2005:67) bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi pencapaian kinerja (prestasi kerja) adalah faktor 

kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation). 

a). Faktor kemampuan 

Secara psikologis kemampuan (ability) pegawai terdiri dari 

kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill). 

Artinya, pegawai yang memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 110 - 120) 

dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil 

dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah 

mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu 

ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya (the right 

man in the right place, the right man on the right job). 

Berdasarkan pengalaman dan bukti-bukti empiris lainnya, 

kecerdasan dalam dunia usaha tidak lagi hanya bertumpu pada 

kecerdasan intelektual (IQ), tetapi pada kecerdasan emosional (EQ) 
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yang termasuk di dalamnya kecerdasan praktis dan kreatif (Cooper 

dan Ayman, 2002). Jika kecerdasan emosional semakin tinggi, 

kemampuan akan meningkat yang berarti bahwa prestasi kerja juga 

akan meningkat. 

b). Faktor motivasi  

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam 

menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi 

yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan 

organisasi (tujuan kerja). Sikap mental merupakan kondisi mental 

yang mendorong diri pegawai untuk berusaha mencapai prestasi kerja 

secara maksimal. Sikap mental seorang pegawai harus sikap mental 

yang siap secara psikofisik (siap secara mental, fisik, tujuan, dan 

situasi). Artinya, seorang pegawai harus siap mental, mampu secara 

fisik, memahami tujuan utama dan target kerja yang akan dicapai, 

mampu memanfaatkan, dan menciptakan situasi kerja yang nyaman. 

Tinggi rendahnya motivasi dipengaruhi oleh energi yang dimiliki 

karyawan. Emosi berlaku sebagai sumber energi dan semangat 

manusia yang paling kuat dan dapat memberikan sumber kebijakan 

intuitif.  

3.  Hubungan Kecedersan Emosional terhadap Prestasi kerja atau Kinerja  

Penelitian demi penelitian tentang kecerdasan emosi dipicu oleh karya 

tulis Goleman. Secara konsep, kepintaran jenis ini mampu melengkapi 

pikiran. sebelum dituangkan oleh Goleman, orang menyangka bahwa faktor 



21 

 

kesuksesan dalam bekerja lebih banyak ditentukan oleh pikiran semata. 

Melalui pengamatan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, kecakapan 

ini mampu  mendukung kinerja melalui dimensi kesadaran diri, pengaturan 

diri, motivasi, empati dan keterampilan sosial. 

Kecerdasan emosi bisa meningkatkan kinerja, namun perannya itu 

harus melalui kecakapan emosi. kecakapan emosi juga tidak berperan 

sendiri. Kecakapan emosi mampu mempengaruhi kinerja sejalan dengan 

iklim organisasi dan juga tuntutan kerja yang dianggap moderat oleh 

karyawan. Beberapa tahun terakhir ini semakin gencar pemahaman betapa 

pentingnya unsur kecerdasan emosional yang melekat pada seseorang. hal 

ini didasarkan pada keyakinan bahwa kemampuan seseorang dalam 

memahami dan mengelola emosinya dan juga emosi orang lain merupakan 

kunci keberhasilan kinerjanya. 

Kesimpulannya bahwa kompetensi individual seseorang seperti 

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

mempunyai hubungan lebih besar dibandingkan kecerdasan intelektualnya 

terhadap kinerja karyawan perusahaan (Goleman, 2001). 

Hubungan keberhasilan seseorang dengan bentuk kecerdasannya harus 

dilihat secara proporsional dan prakteknya harus diposisikan dua kecerdasan 

itu dalam konteks dengan output (kinerja) dan posisi pekerjaannya secara 

seimbang. kecerdasan intelektual dapat dipandang sebagai syarat 

keutamaan, tetapi syarat itu masih kurang dan harus ditambah dengan syarat 

kecukupan yakni kecerdasan emosional.    
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Kecerdasan emosional seseorang itu sendri cenderung berpengaruh 

positif dengan faktor usia. semakin tua seseorang, sampai batas waktu 

tertentu semakin tinggi kecerdasan emosional yang dimilikinya. semakin 

besar syarat kecukupan seseorang, semakin besar kemampuan untuk 

meningkatkan kinerjanya.  

 

C. Kerangka Pemikiran  

Berdasarkan tinjauan pustaka dan tinjauan teori maka dapat disusun 

suatu kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti yang disajikan dalam 

gambar berikut ini:  

Gambar 1 

Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Prestasi Kerja 
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D. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih 

bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya, maka hipotesis 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut:   

1. Diduga kecerdasan emosional yang terdiri dari kesadaran diri, pengaturan 

diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial berpengaruh signifikan 

terhadap prestasi kerja karyawan. 

2. Diduga di antara kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan 

keterampilan sosial variabel yang paling dominan adalah keterampilan 

sosial. 


